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“Impacto do Terceiro Sector no Desenvolvimento Local e Social: 

inquérito à percepção das Associações de Amarante” 

RESUMO 

O Terceiro Sector integra realidades sociais heterogéneas e difusas e é 

constituído por um conjunto diverso de organizações: as associações, as cooperativas, as 

mutualidades, as fundações, entre outras. Estas organizações desenvolveram-se de 

forma diversificada, de país para país e de região para região.  

As características específicas das organizações do Terceiro Sector concedem-lhe 

uma função importante na regulação do mercado do emprego. 

As organizações do Terceiro Sector em Portugal apresentam-se então como 

empregadoras importantes e fornecedoras de serviços indispensáveis para a coesão 

social e o bem-estar das comunidades. Estas exercem um papel fulcral para o 

desenvolvimento local, uma vez que ajudam na criação de receitas e de emprego. 

Portanto este estudo tem como problemática o impacto do Terceiro Sector no 

desenvolvimento local e social, sendo que a parte empírica recairá sobre as respostas 

obtidas por inquéritos distribuídos junto das Associações do concelho de Amarante.  

Esta dissertação de mestrado é composta por cinco capítulos: introdução, revisão 

da literatura, metodologia, resultados e considerações finais. No capítulo 1 delimita-se o 

assunto, justifica-se o tema e são expostas as questões e hipóteses de trabalho. No 

capítulo 2 faz-se um enquadramento teórico que suporta o trabalho. No capítulo 3 

apresenta-se e descreve-se a estratégia metodológica adoptada. No capítulo 4 são 

apresentados, descritos e analisadas os resultados obtidos através do inquérito. Por fim, 

no capítulo 5 são expostas as conclusões, limitações e sugestões para investigação 

futura.  

 

Palavras-chave: Terceiro Sector; Desenvolvimento Local; Desenvolvimento 

Social; Emprego 
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“Impact of the Third Sector in Social and Local Development: a survey 

to the perception of Amarante’s Associations” 

ABSTRACT 

The Third Sector integrates heterogeneous realities and it is comprised of a diverse set 

of organizations: associations, cooperatives, mutual societies, foundations and others. 

These organizations have developed from diverse forms, from country to country and 

from region to region. 

The specific characteristics of Third Sector’s organizations give them an important role 

in regulation of the labor market. 

Organizations of the Third Sector in Portugal are presented as important employers and 

providers of services, which are essential to the social cohesion and to the well-being of 

communities. These organizations play a central role to local development, because they 

help in creating revenue and job. 

 Therefore this study has the impact of the Third Sector in local and social development 

as the main focus. The empirical part will be based on the responses obtained by 

surveys distributed to the Associations of the Portuguese municipality of Amarante. 

 This master dissertation is composed of five chapters: introduction, literature review, 

methodology, results and final considerations. In Chapter 1, it is defined the subject, it 

is justified the theme and the issues and the working hypotheses are exposed. In Chapter 

2 a theoretical framework is provided to support the work. Chapter 3 presents and 

describes the methodological approach that was adopted. In Chapter 4, the results from 

the survey are presented, described and analyzed. Finally, in Chapter 5 the conclusions, 

limitations and suggestions for future research are exposed.  

 

 

Keywords: Third Sector; Local Development; Social Development; employment  
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CAPÍTULO I   INTRODUÇÃO 

1.1. DEFINIÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DO TEMA 

A presente dissertação tem como objectivo explicitar quais os efeitos do 

Terceiro Sector no desenvolvimento local e social. Na investigação empírica deste 

trabalho a população-alvo são as organizações do Terceiro Sector do concelho de 

Amarante. 

A literatura que diz respeito ao Terceiro Sector permite chegar à conclusão que 

existe uma enorme diversidade de termos e de critérios usados para definir o conjunto 

de organizações que, não sendo públicas, têm objectivos sociais e que, sendo privadas, 

não têm como objectivo principal a arrecadação de lucro. As denominações e os 

critérios utilizados exprimem não apenas a enorme multiplicidade de formas que 

assumem em relação a diferentes contextos históricos e sociais como, também, as 

posições defendidas pelos variados actores e grupos sociais abrangidos. “Esta 

dificuldade conceptual em delimitar uma realidade extremamente heterogénea assume 

uma clivagem particular nas perspectivas assumidas pelas abordagens americana e 

europeia” (Almeida, 2010:5-6). 

Desde as últimas décadas do século XX a importância dada a um conjunto de 

organizações de índole associativa, cooperativa ou mutualista tem vindo a aumentar. 

Este tipo de organizações está normalmente compreendido no que usualmente se define 

por Terceiro Sector. No continente europeu, bem como em quase todas as partes do 

globo, o Terceiro Sector está bastante entranhado na história social e económica da 

maioria dos países, sendo que nalguns casos existe desde os inícios da sua constituição. 

Contudo, é esse grande crescimento que tem ocorrido ultimamente, bem como a sua 

dimensão actual que tornou o Terceiro Sector um facto único no cenário das sociedades 

modernas. De acordo com o Projecto Comparativo do Sector Não Lucrativo da 

Universidade John Hopkins as organizações não lucrativas empregam no ano em análise 

aproximadamente 4,5% da população activa dos 45 países integrantes deste estudo
1
. 

                                                           
1
 Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, República Checa, Dinamarca, Egipto, 

Finlândia, França, Alemanha, Gana, Hungria, India, Irlanda, Israel, Itália, Japão, Quénia, República da Coreia, 

http://ccss.jhu.edu/publications-findings?dltag=australia
http://ccss.jhu.edu/publications-findings?dltag=austria
http://ccss.jhu.edu/publications-findings?dltag=brazil
http://ccss.jhu.edu/publications-findings?dltag=egypt
http://ccss.jhu.edu/publications-findings?dltag=finland
http://ccss.jhu.edu/publications-findings?dltag=ghana
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“As suas principais áreas de actuação são os serviços sociais, a cultura, a educação, a 

saúde, a habitação, a defesa de causas e o ambiente” (Almeida, 2010:1). No que diz 

respeito a Portugal, embora o Terceiro Sector tenha ainda uma pequena dimensão 

comparativamente à média dos países desenvolvidos encontra-se, nitidamente, na 

presença de uma força económica em expansão (Franco, 2005).  

Apesar da literatura económica relativa ao Terceiro Sector não prosseguir uma 

lógica de desenvolvimento local, torna-se importante perceber o lugar que as 

organizações do Terceiro Sector aí ocupam, concedendo-lhe um enquadramento teórico 

adequado. Assim como o mercado e o Estado, o Terceiro Sector possui um fundamento 

próprio assente em pensamentos e princípios de funcionamento próprios que interessa 

reconhecer, “evitando a falta de fertilidade teórica existente nas análises que tendem a 

encará-lo de forma residual, num espaço amorfo situado entre o Estado, o mercado e a 

comunidade” (Almeida, 2010:10).  

O objectivo desta dissertação é então tentar perceber a influência das 

organizações do Terceiro Sector no desenvolvimento local e social, percebida pelos 

respondentes das instituições amarantinas deste sector, sendo este o problema do 

objecto de estudo.  

1.2. QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO E HIPÓTESES DE 

TRABALHO 

Em função do objectivo deste estudo as questões de investigação que pretendemos 

ver respondidas são:  

 O Terceiro Sector será uma forma de criar emprego nas localidades com 

maiores taxas de desemprego? 

 O Terceiro Sector tem capacidade para reinventar a noção de trabalho? 

                                                                                                                                                                          
Líbano, México, Marrocos, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Paquistão, Peru, Filipinas, Polónia, Portugal, 

Roménia, Rússia, Eslováquia, Africa do Sul, Espanha, Suécia, Suíça, Tanzânia, Tailândia, Turquia, Uganda, Reino 

Unido e Estados Unidos da América. 

 

http://ccss.jhu.edu/publications-findings?dltag=lebanon
http://ccss.jhu.edu/publications-findings?dltag=mexico
http://ccss.jhu.edu/publications-findings?dltag=new+zealand
http://ccss.jhu.edu/publications-findings?dltag=pakistan
http://ccss.jhu.edu/publications-findings?dltag=peru
http://ccss.jhu.edu/publications-findings?dltag=philippines
http://ccss.jhu.edu/publications-findings?dltag=portugal
http://ccss.jhu.edu/publications-findings?dltag=romania
http://ccss.jhu.edu/publications-findings?dltag=slovakia
http://ccss.jhu.edu/publications-findings?dltag=south+africa
http://ccss.jhu.edu/publications-findings?dltag=switzerland
http://ccss.jhu.edu/publications-findings?dltag=tanzania
http://ccss.jhu.edu/publications-findings?dltag=thailand
http://ccss.jhu.edu/publications-findings?dltag=uganda
http://ccss.jhu.edu/publications-findings?dltag=united+kingdom
http://ccss.jhu.edu/publications-findings?dltag=united+states
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 As organizações do Terceiro Sector são capazes de atenuar as desigualdades 

sociais? 

Por sua vez as hipóteses de trabalho são as seguintes:  

 O Terceiro Sector é uma forma de criar emprego nas localidades com maiores 

taxas de desemprego. 

 O Terceiro Sector reinventa a noção de trabalho, nomeadamente através do 

voluntariado. 

 As organizações do Terceiro Sector contribuem para atenuar as desigualdades 

sociais. 

1.3. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A presente dissertação de mestrado é composta por cinco capítulos: introdução, 

revisão da literatura, metodologia, resultados e considerações finais.  

No primeiro capítulo, a introdução, é apresentado e delimitado o assunto e 

justificado o tema. Neste capítulo são ainda expostas as questões e hipóteses de 

trabalho.  

No segundo capítulo, revisão da literatura, pretende-se fazer um enquadramento 

teórico que suporta o trabalho. Este capítulo está subdividido em três assuntos: Terceiro 

Sector, Portugal e o Terceiro Sector e Estratégias de desenvolvimento local 

No capítulo 3, Metodologia, é apresentada e descrita a estratégia metodológica 

adoptada.  

No capítulo 4, Resultados, são apresentados, descritos e analisadas os resultados 

obtidos através do inquérito.  

Por fim, no quinto capítulo, são expostas as conclusões, limitações e sugestões 

para investigação futura.  
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CAPÍTULO II   REVISÃO DA LITERATURA  

2.1. TERCEIRO SECTOR 

2.1.1. CONCEITO E DELIMITAÇÃO DO TERCEIRO SECTOR 

A expressão “Terceiro Sector” tem sido utilizada com maior frequência nos 

discursos técnicos, políticos e científicos. No entanto ainda não existe um acordo 

relativamente à sua interpretação e dependendo de país para país, existem variadas 

designações empregues como sinónimas: economia social, economia solidária, 

organizações não lucrativas, terceiro sistema, entre outras, e por isso torna-se necessária 

a sua unificação em termos de conceito (Quintão, 2004a). 

Na Europa a autoria do termo “Terceiro Sector” deve-se a Jacques Delors e a  

Jean-Claude Gaudin que o usaram pela primeira vez no artigo “Pour la création d’un 

troisième secteur coexistant avec celui de l’économie de marché et celui des 

administrations” publicado no ano de 1979. Desde então, o termo é empregue 

comummente para designar um “conjunto de organizações muito diversificadas entre si, 

que representam formas de organização de actividades de produção e distribuição de 

bens e prestação de serviços, distintas dos dois agentes económicos dominantes - os 

poderes públicos e as empresas privadas com fins lucrativos -, designados 

frequentemente e de forma simplificada, por Estado e Mercado” (Quintão, 2004a:2).  

Tendo como referência o mundo ocidental, mais concretamente os países 

democráticos, as organizações que mais usualmente se enquadram neste Terceiro Sector 

são as associações, as cooperativas e as mutualidades, entre outras formas institucionais 

por vezes abrangidas, assim como as fundações, os sindicatos, os clubes recreativos, 

organizações religiosas, entre outros tipos de organização mais ou menos informais 

(Quintão, 2011). 

O estudo do “Terceiro Sector” pelos economistas é relativamente novo. Embora 

existam alguns trabalhos anteriores, é apenas na década de 70 do século XX que 

começam a aparecer as primeiras análises. Como o Terceiro Sector está presente há 

séculos na vida económica e social das sociedades, torna-se importante perceber o 

porquê do seu estudo ter começado tão tardiamente pelos economistas: 
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“Não é difícil encontrar razões para tal. A reconhecida heterogeneidade que o 

Terceiro Sector revela torna complicada a tarefa de teorização de uma 

realidade pouco maleável a abstracções teóricas. As racionalidades e as 

dinâmicas que aí se podem observar são tão diversas e, por vezes, tão 

contraditórias que é difícil isolar e identificar mecanismos causais ou 

determinismos únicos, sempre tão caros ao ramo dominante da economia” 

(Almeida, 2010:15). 

Então, no início dos anos de 1970, surge um novo domínio nos debates do 

Estado Providência, o Terceiro Sector, denominado desta forma, porque as instituições 

do Terceiro Sector são instituições que, não sendo Estado, produzem bens e serviços 

direccionados para todos os indivíduos e que, sendo privadas, não têm como propósito 

principal a arrecadação do lucro (Ferreira, 2009; Correia, 2011). O estudo do Terceiro 

Sector surge nesta época devido a uma série de eventos, tais como a desaceleração do 

crescimento económico, a modificação do papel do Estado e a grande “explosão das 

organizações não lucrativas” que se presenciou em quase todas as partes do globo, 

demonstrando que não seria admissível ignorar esta realidade. A partir desse momento 

são desenvolvidas teorias inovadoras a um ritmo alucinante constantemente alvo de 

revisões, desenvolvimentos e reformulações “fortemente inspiradas na tradição 

neoclássica, desde muito cedo esbarraram com a complexidade de um sector que nunca 

coube na elegância formal dos modelos neoclássicos” (Almeida, 2010:16).  

Assim o Terceiro Sector é resultado da complexidade contemporânea, 

reflectindo os desenvolvimentos do Estado Providência, bem como da sua crítica e 

crise. O paradoxo apontado por Kramer (1998, citado por Ferreira, 2009), indica que o 

sector aparece numa conjuntura em que as fronteiras tradicionais entre público e privado 

se atenuam: 

“Entre termos alternativos usados correntemente, em lugar da dicotomia 

tradicional público/privado existe: pluralismo de bem-estar, economia mista ou 

nova economia política, o Estado contratual, o estado capacitador, o Estado-

sombra, o governo por terceiros e a administração pública indirecta. Por sua 

vez, estes são vistos como o resultado de fronteiras descritas como ambíguas, 

distorcidas, desaparecendo, dissolvendo-se, misturando-se, desintegrando-se, 
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fundindo-se, mudando, erodindo, desaparecendo e sobrepondo-se” (Kramer, 

1998: 12, citado por Ferreira, 2009). 

Segundo Lopes (2009, citado por Correia, 2011), o Terceiro Sector deve ser 

entendido como um “sector intermediário” situando-se entre o sector público e o sector 

privado, isto é uma “terceira força social, política e economicamente independente”, 

composta por “organismos da economia social” que podem ser considerados como 

mediadores entre as instituições privadas e a Administração Pública emergindo, desta 

forma, uma terceira opção que funciona com métodos divergentes dos do Estado e do 

Mercado, tendo no entanto como objectivo combinar o melhor de ambos. 

No entender de Ferreira (2005) existe uma grande dificuldade em identificar 

uma denominação e descrição comum que caracterize o conjunto de organizações que 

não se reconhecem na administração pública ou nas empresas cujo principal objectivo é 

a obtenção de lucro. A expressão “Terceiro Sector” teve uma aceitação mais 

generalizada no que diz respeito à denominação destas organizações, uma vez que não 

evidencia as particularidades de nenhuma realidade em particular. No entanto, existem 

ainda instituições que não concordam com o conceito de Terceiro Sector: por exemplo, 

o CIRIEC (Centre International de Recherches et d'Information sur l'Economie 

Publique, Sociale et Coopérative) preferiu adoptar o termo Terceiro Sistema, uma vez 

que este enfatiza o papel das organizações na promoção do emprego recusando a ideia 

de sector, pois no seu entender esta conduz à existência de fronteiras.  

Segundo Amado (2007:52) o Terceiro Sector orienta-se essencialmente pelo 

“princípio de reciprocidade, ou seja, a ideia de que a cooperação e a entreajuda são 

formas válidas de mobilização e organização de recursos monetários ou não 

monetários para a produção material de bens e serviços”. Desta forma, nas 

organizações do Terceiro Sector o objectivo primordial não é a obtenção de lucro; no 

entanto, quando este exista é reinvestido na actividade e não repartido entre os seus 

membros. A peculiaridade deste sector está no facto de que as organizações nele 

enquadradas poderem interagir com as restantes “esferas de actividade económica, 

procedendo à redistribuição, praticando a reciprocidade, e realizando a troca no 

mercado” (Diogo, 2010:10). Frequentemente este tipo de organizações recorre a 
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programas com subsídios estatais e desta forma auxiliam o Estado na redistribuição de 

recursos desproporcionadamente distribuídos (Quintão, 2004a).2 

As organizações do Terceiro Sector não são vistas da mesma forma nas 

diferentes partes do globo. Segundo Anheier (1990, citado por Correia, 2011) nos países 

de sistema legal anglo-saxónico, ou seja Reino-Unido, Estados Unidos da América, 

Canadá e Austrália, as organizações do Terceiro Sector estão mais direccionadas para o 

mercado, sendo ocasionalmente mais semelhantes às organizações privadas cujo 

principal objectivo é a obtenção de lucro. Relativamente à França, Alemanha, Áustria e 

Itália, isto é países com tradição legal românico-germânica, as organizações do Terceiro 

Sector estão mais direccionadas para o Estado e assim assemelhando-se mais com as 

empresas estatais do que com as empresas lucrativas. Tal acontece desta forma devido à 

existência de uma tradição católica e de uma tradição corporativa nestes países (Correia, 

2011). De acordo com Anheier (1990, citado por Correia, 2011) importa ainda denotar 

um terceiro conjunto de países, os sociais-democratas ou escandinavos, onde o Terceiro 

Sector tem um menor desenvolvimento, como consequência da influência do princípio 

da solidariedade nacional e da intervenção do Estado na distribuição dos bens e serviços 

sociais. Segundo Correia (2011), pode-se afirmar que, de uma forma geral nos países 

anglo-saxónicos, se realça o voluntariado, predominando o “princípio do voluntarismo 

caritativo”. Por sua vez nos países da Europa continental destaca-se o bem público, 

predominando o “princípio da subsidiariedade”.  

O Terceiro Sector disponibiliza emprego pago a aproximadamente 14,5 milhões 

de pessoas, tal representa 6,5% da população activa da UE-27 (Campos; Ávila, 2012). 

A abordagem europeia do “Terceiro Sector” foi orientada por pensamentos de 

carácter sociológico tendo como intuito a explicação das peculiaridades de um Terceiro 

Sector como parte de um agregado de economias, realçando a sua natureza aberta, mista 

e intermediária. Então, segundo Evers e Laville (2004:36) esta abordagem faz notar que 

a particularidade do sector está ligada ao quadro institucional dentro do qual actuam as 

organizações, “balançando entre diferentes princípios económicos”. Contudo, o 

                                                           
2 No entanto, a relação entre o Terceiro Sector e o Estado tem levantado algumas críticas, estando 

espalhada a concepção de “subsídio dependência” questionando-se desta forma a autonomia das organizações deste 

sector (Ricardo, 2007). 
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principal problema, segundo Almeida (2010), está na dificuldade em diferenciar um 

método próprio de funcionamento do Terceiro Sector e, como consequência, a 

identificação do seu papel específico como instrumento de governação económica. Para 

explicar esta situação, temos o conhecido triângulo de Evers (Figura 1), amplamente 

utilizado e vulgarmente aceite como um meio eficaz para localizar o lugar estrutural do 

Terceiro Sector. O espaço, demarcado pelos três vértices do triângulo, pertenceria ao 

Terceiro Sector. Segundo Evers (1995:159), “o Terceiro Sector surge como uma 

dimensão do espaço público nas sociedades civis: uma área intermédia e não 

propriamente um sector definido de forma clara”. As interpretações de “espaço 

público” e de “sociedade civil”, utilizadas pelo autor, propõem que as democracias 

modernas criaram uma área social expressa pela associação não coerciva, pela 

expressão dos interesses políticos e sociais, pela solidariedade, pela ajuda e pela auto-

ajuda. 

FIGURA 1 TRIÂNGULO DE EVERS 

FONTE: ADAPTADO DE EVERS, 1990, EM EVERS E LAVILLE, 2004:15 

Devido ao facto das abordagens europeias do Terceiro Sector terem adoptado 

uma perspectiva mais dinâmica e histórica, tal suscitou uma maior preocupação com os 

estudos das formas de acção das organizações, das suas modificações ao longo do 

tempo e da construção de tipologias (Evers e Laville, 2004:11 ss). Então, na opinião de 

Almeida (2010), não há propriamente uma teoria económica, de base europeia, que 

tente compreender a existência do Terceiro Sector.  

De acordo com Ricardo (2007:60) a multiplicidade de teorias relativas à 

intervenção social complica a delimitação do Terceiro Sector, uma vez que este é 

composto por uma realidade profundamente multifacetada, constituída por um conjunto 

de “organizações extremamente heterogéneo quanto a formas jurídicas, modelos de 
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gestão, estruturas de governança, esquemas de cooperação, estruturas de recursos 

humanos e planos de acção”.   

Cada uma das organizações do Terceiro Sector desempenha uma qualquer 

missão de propósito social, isto é cada uma delas tem como finalidade encontrar 

respostas para determinado problema social. Segundo Salvatore (2004:27), “o Terceiro 

Sector consiste no conjunto de actividades de organizações da sociedade civil, criadas 

pela iniciativa de cidadãos que têm como objectivo prestar serviços públicos, seja na 

saúde, na educação, na cultura, nos direitos humanos, na habitação, na protecção do 

ambiente, no desenvolvimento local, ou no desenvolvimento pessoal”. Desta forma o 

elemento diferenciador entre este aglomerado de organizações é o tipo de objectivos que 

elas praticam e que segundo Lavado e Barata (2007:41) são a “melhoria das condições 

de vida da população de uma dada região ou local, de um dado grupo etário, de classes 

desfavorecidas ou grupos sociais específicos envolvidos em processos de exclusão 

social”. Então o que guia as entidades do Terceiro Sector é a prossecução dos 

objectivos de equidade e justiça social, fomentando a actuação a nível local, através da 

descentralização do poder e do envolvimento das populações nos procedimentos de 

intervenção.  

Apesar do Terceiro Sector ter sido utilizado por alguns autores e políticos para 

promover a diminuição do papel do Estado, outros autores alegam que o Terceiro Sector 

é uma realidade que concede serviços que o sector estatal não podia ou não queria 

fornecer (Douglas, 1983; Salamon, 1987 citado por Ferreira, 2004). Desta forma é 

possível dizer que este sector fornece bens colectivos como o Estado, embora não tenha 

a autoridade legal estatal, podendo ainda afirmar-se que em oposição ao sector privado 

lucrativo o Terceiro Sector é detentor de uma racionalidade colectiva. 

Segundo Ferreira (2004:82), “enfatizamos o papel de movimento social do 

Terceiro Sector perspectivando-o como um canal para a participação política por parte 

de cidadãos que frequentemente não têm acesso ao sistema político, e retemos da 

teorização dos movimentos sociais a natureza generalista das suas exigências, em nome 

de todos os que partilham uma situação semelhante”. Ainda de acordo com o mesmo 

autor é possível afirmar que o Terceiro Sector não exerce apenas influência na 

democracia interna, mas também no processo político e nas suas diversas fases.  
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A investigação económica relacionada com a conduta do Terceiro Sector nas 

sociedades contemporâneas, na sua maioria, não tem prosseguido uma perspectiva de 

governação. Porém se a problemática da governação
3
 é considerada, as abordagens 

normalmente são realizadas sem qualquer estrutura de apoio teórico adequado. A 

problemática da governação conduz inevitavelmente a que se considere o destaque 

conferido ao Terceiro Sector nas últimas décadas, nas sociedades contemporâneas. 

Tendo em consideração as características específicas dos actores do Terceiro Sector 

poder-se-á dizer que estes são parceiros privilegiados no processo de governação mais 

concretamente a nível local. “Agora, mais do que um simples sector institucional da 

economia, o Terceiro Sector é perspectivado como um mecanismo de coordenação do 

sistema socioeconómico ou, por outras palavras, como um dos elementos da estrutura 

de governação das economias” (Almeida, 2010:116). 

Em suma, a temática de investigação do Terceiro Sector tem-se focalizado em 

três assuntos essenciais: a problemática da origem (Por que surgem as organizações do 

Terceiro Sector?), a problemática do comportamento (Quais os elementos que as 

distinguem dos restantes tipos de organização?) e a problemática do impacto (Qual a 

contributo do sector comparativamente com os outros tipos de organização?) (Almeida, 

2010). 

Segundo Amin et al. (2002:2, citado por Ferreira, 2009), a partir dos anos 1990 

este sector tem demonstrado um crescimento no que diz respeito à visibilidade e à 

importância e passou a ser encarado como actor económico (“fonte de emprego e 

empreendedorismo, capaz de satisfazer necessidades dos consumidores e gerar 

riqueza”) e como actor político (“promotor da cidadania e da capacitação, e parceiro 

do Estado na governação local”).  

  

                                                           
3
 O conceito de governação pode ser entendido como “um conjunto de processos pelo qual se coordenam ordens 

relacionais diversas e parciais, através das relações de poderes diferenciados, de mecanismos plurais e de 

vocabulários cognitivos próprios, tendo em vista a geração de dinâmicas societais e organizacionais” (Reis, 2007: 

12, citado por Almeida, 2010).  
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2.2. PORTUGAL E O TERCEIRO SECTOR 

No caso de Portugal, embora exista uma grande tradição histórica das 

associações, cooperativas e mutualidades, as teorias sobre o Terceiro Sector são novas. 

O conceito de Terceiro Sector é ainda pouco utilizado no contexto nacional, utiliza-se 

pois com maior frequência o termo Economia Social. Desta forma, as concepções 

produzidas noutros países têm vindo a difundir-se em termos nacionais, originando uma 

confusão de definições e sentidos.  

“Aplicar o conceito de Terceiro Sector à realidade nacional tem por objectivos 

enfatizar a relevância das abordagens analíticas e compreensivas das 

especificidades históricas da realidade nacional, e estimular o debate e as 

abordagens críticas aos conceitos e quadros teóricos elaborados a partir de 

realidades sociais distintas e cuja aplicação à realidade nacional carece de 

adequação” (Quintão, 2011:8). 

2.2.1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA E TIPOLOGIAS DO TERCEIRO SECTOR 

 De acordo com Franco (2005), em Portugal, o Terceiro Sector pode ter surgido 

entre os séculos XII e XV com as confrarias, as corporações de mestres, os hospitais de 

meninos
4
, entre outros. Mas foi na era dos descobrimentos que ocorreram grandes 

mudanças e surgiram novos tipos de organizações como os compromissos marítimos, as 

confrarias dos mareantes e as Misericórdias. Mais tarde, no século XIX, a Revolução 

Industrial trouxe consigo a necessidade de novas formas de organização de que são 

exemplo as Associações de Socorros Mútuos, as uniões, as associações humanitárias, as 

associações empresariais e os Círculos Católicos Operários. Embora o Terceiro Sector 

tenha uma extensa história, tal facto não impossibilita que ele esteja em permanente 

crescimento. “Se por um lado ainda permanecem organizações com centenas de anos, 

como o caso das misericórdias, por outro houve um aumento de organizações fundadas 

no pós 25 de Abril” (Sousa,2013:29). A revolução do 25 de Abril de 1974 permitiu 

então que se construíssem novas formas de associativismo (Coelho, 2008). 

                                                           
4 Hospitais de meninos davam abrigo a órfãos e crianças abandonadas e preparavam-nos para a vida profissional. 
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 Ainda de acordo com Franco (2005) os maiores tipos de organizações do 

Terceiro Sector são as Associações, as Associações Mutualistas, as Cooperativas, as 

Fundações, as Misericórdias, os Museus, as Organizações Não-governamentais de 

Cooperação para o Desenvolvimento e as Instituições Particulares de Solidariedade 

Social. 

Relativamente às Associações, elas existem em grande número e em diferentes 

áreas em Portugal, abrangendo as associações de bombeiros voluntários, de defesa dos 

consumidores, de lazer, focadas na educação popular, nos alunos, nas famílias, nos 

imigrantes, nos jovens, nas mulheres, nos pais, no ambiente, nas pessoas com 

deficiência, ou em actividades culturais. Existe para cada tipo de associações legislação 

específica que tem o propósito de as regular.  

 As Associações Mutualistas são instituições com um número ilimitado de 

membros, um capital indeterminado e uma duração não definida que têm como 

propósito a ajuda recíproca entre os seus membros e os interesses das suas famílias. Tal 

é conseguido especialmente com as quotas, de acordo com os termos estabelecidos no 

código de associações mutualistas (Franco, 2005). Os principais objectivos das 

associações mutualistas são a concessão de benefícios de providência social e de saúde.  

“Os benefícios de providência social podem abranger deficientes, idosos, ou as 

pensões por morte, demais contribuições financeiras em caso de doença, 

maternidade, desemprego, acidentes de trabalho ou doenças profissionais, ou 

ainda pagamentos em caso de morte. O apoio de saúde pode ser na forma de 

preventivo, curativo ou de reabilitação, medicina e apoio no pagamento de 

terapia” (Franco, 2005:14). 

Existem em Portugal aproximadamente 120 associações mutualistas, com cerca 

de 900000 membros, 2 milhões de beneficiários, 4.100 trabalhadores e ainda centenas 

de líderes e gestores voluntários (Franco, 2005). A organização que representa os 

interesses dessas instituições é a União das Mutualidades Portuguesas (Diogo, 2010). 

No que diz respeito às Cooperativas estas são pessoas colectivas autónomas, 

livremente constituídas, de capital e composição variável, que através da cooperação e 

auto-ajuda pretendem satisfazer as necessidades económicas, sociais ou culturais e 

aspirações sem fins lucrativos dos seus membros (Diogo, 2010). 
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“As Cooperativas são orientadas por um conjunto de princípios definidos na lei: 

livre e voluntária participação de todas as pessoas dispostas a usar os seus 

serviços, gestão democrática pelos membros, participação económica dos 

membros, autonomia e independência da cooperativa, a promoção da educação, 

formação e informação dos seus membros, a fim de promover um efectivo 

desenvolvimento da cooperativa, e do público em geral, a fim de promover o 

conhecimento sobre a natureza e as vantagens da cooperação; cooperação 

interinstitucional; e o princípio do cuidado para a comunidade” (Franco, 

2005:15). 

Existem ainda vários âmbitos de intervenção das cooperativas em Portugal, 

como a Habitação e Construção, a Solidariedade Social, o Consumo, a Agricultura, o 

crédito, entre outros. Este tipo de organizações possui um conjunto de especificidades 

particulares definidas por lei, sendo a mais notória o facto de ser admitida a distribuição 

de lucros entre os sócios. Tal conduziu ao facto de Franco (2005) não considerar as 

cooperativas como sector sem fins lucrativos, exceptuando as Cooperativas de 

Solidariedade Social e as Cooperativas de Habitação e Construção. 

Relativamente a Portugal existe ainda o CASES (Cooperativa António Sérgio 

para a Economia Social) que é um organismo colectivo das cooperativas. Segundo esta 

mesma organização no ano de 2010 existiam em Portugal 3109 cooperativas. 

De acordo com o Código Civil Português, as pessoas colectivas podem ser 

divididas em dois grupos: associações e fundações. A fundação como um tipo de 

organização sem fins lucrativos é um fenómeno relativamente recente em Portugal. No 

entanto estas organizações actuam nas mais variadas áreas. “Para se constituir, uma 

fundação deve possuir fundos necessários para estabelecer a sua actividade e cumprir 

a sua missão organizacional” (Diogo, 2010).  

A missão do Centro Português de Fundações (CPF) é a cooperação e 

solidariedade entre os fundamentos dos seus membros para a defesa dos interesses 

comuns. O CPF tem mais de 80 membros e em 1996 estavam listadas no seu guia 350 

fundações (Franco, 2005).  

Relativamente às Santas Casas da Misericórdia, estas estão entre as mais antigas 

organizações sem fins lucrativos em Portugal. De acordo com a Conta Satélite da 

Economia Social existiam em Portugal 381 Santas Casas de Misericórdia no ano de 
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2010. A União das Misericórdias é uma organização que tem como objectivo 

representar os interesses destas instituições (Franco, 2005). 

No que diz respeito aos museus, apenas no ano de 2004 foi promulgada uma lei 

sobre todos os museus. Esta lei define um museu como uma instituição sem fins 

lucrativos, de carácter permanente e com uma estrutura organizacional que permite a 

realização de certo conjunto de propósitos dependendo do facto do museu ser uma 

organização pública ou particular (Franco, 2005).  

De acordo com dados do INE, no ano de 2011, existiam 377 entidades 

classificadas como museus em Portugal. 

As Organizações Não-governamentais de Cooperação para o Desenvolvimento 

(ONGD) são Pessoas Colectivas Privadas, sem quaisquer motivações para alcançar 

lucro. Os seus objectivos são a criação e apoio a programas e projectos de objectivos 

sociais, culturais, ambientais, civis ou económicos que têm como propósito beneficiar 

os países em desenvolvimento. A plataforma das ONGD é uma associação privada que 

visa melhorar o trabalho dos membros das organizações e desenvolve acções num nível 

político e jurídico e promove as boas práticas através de uma partilha de formação e 

informação. Em 2005, a Plataforma ONGD tinha 49 membros e no ano de 2005 

estavam registadas 97 ONGD em Portugal (Franco, 2005). 

Por fim, relativamente às Instituições Particulares de Solidariedade Social 

(IPSS) podemos dizer que são organizações constituídas sem qualquer fim lucrativo, 

pela iniciativa privada das pessoas, cujo principal propósito é “conceder expressão 

organizada ao dever moral de solidariedade e de justiça entre os indivíduos” (Franco, 

2005). As IPSS são as instituições que exercem primeiramente actividades no âmbito da 

protecção social e estão envolvidas por um estatuto especial, estando ainda 

particularmente referidas na Constituição (Correia, 2011). De acordo com Ferreira 

(2005), estas instituições garantiam em 2005 o provimento da maioria dos serviços 

sociais públicos (81%). “As dimensões da sua actuação abrangem áreas como a 

infância, a população sénior, apoio às famílias, integração social e comunitária, 

protecção a cidadãos com incapacidades, prestação de cuidados de saúde preventivos e 

curativos, entre outras” (Diogo, 2010:22). 

As IPSS manifestam-se por diversas formas: associações de solidariedade social, 

associações de voluntários de acção social, associações mutualistas, fundações de 



 

 

 

16 

 

solidariedade social, ou Santas Casas da Misericórdia (Franco, 2005). A partir da 

criação do estatuto legal de IPSS presenciou-se um forte aumento do número deste tipo 

de organizações. No ano de 1972 contavam-se 1264 instituições particulares desta 

natureza; em 1998 o número havia aumentado para 2992 e no ano de 2011 existiam 

aproximadamente 5000 IPSS a nível nacional (Quintão, 2011). 

A organização que representa os interesses destas instituições é União das 

Instituições Particulares de Solidariedade Social (UIPSS), que se define como “a 

organização representativa de todas as instituições com actividades na área da acção 

social. Assim, representa não só as associações, fundações, centros sociais paroquiais e 

outras organizações religiosas, mas também possui associadas entre as mutualidades e 

as misericórdias no que se refere à sua actividade de acção social” (Ferreira, 

2000:281). 

 Segundo Hespanha et al. (2000: 110), “apesar de as IPSS terem identidade 

jurídica própria e serem autónomas relativamente ao Estado e de, muitas delas, terem 

mesmo uma história de vida independente anterior ao seu reconhecimento por aquele 

como IPSS, a verdade é que, em termos gerais, elas estão fortemente marcadas na sua 

configuração social e no seu funcionamento por esta relação indissociável com o 

Estado”.  

Além das organizações de Terceiro Sector referidas anteriormente podemos 

ainda referir mais dois tipos que têm crescido nos últimos anos: são elas as Empresas 

Sociais e as Associações ou Iniciativas de Desenvolvimento Local.  

De acordo com Quintão (2004b:1), as empresas sociais normalmente 

“formalizam-se através dos estatutos legais e jurídicos tradicionais das organizações 

do Terceiro Sector”. No entanto em termos europeus, a partir do final da década de 80 

têm-se inovado as formas institucionais e jurídicas. As empresas sociais e as novas 

formas de gestão aplicadas às organizações do Terceiro Sector têm sido consideradas 

como fenómenos de empreendedorismo, uma vez que apresentam frequentemente um 

carácter inovador e podem criar capital social.  

Segundo Correia (2011:83), o empreendedorismo social e o Terceiro Sector 

estão integrados no âmbito de três relevantes questões: “a luta contra a pobreza e a 

exclusão social, o emprego e a inserção socioprofissional e o desenvolvimento local e 

sustentável”. 
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De acordo com Defourny (2001, citado por Correia, 2011) as principais 

características das empresas sociais são a apresentação do objectivo notório de ajudar a 

comunidade, a sua constituição é feita pela iniciativa de um grupo de cidadãos, têm um 

cariz participativo que permite o envolvimento das pessoas influenciadas pela 

actividade, têm uma distribuição de lucros delimitada, apresentam uma grande 

autonomia no que diz respeito à gestão, os seus fundadores devem possuir um 

expressivo risco económico e deverá existir um número mínimo de trabalhadores 

assalariados nestas organizações. 

As empresas sociais têm a tarefa de combater o desemprego que é resultado da 

inaptidão do Estado e do sector lucrativo em criar emprego. Desta forma, o Terceiro 

Sector terá que “reinventar a própria noção de trabalho, através da revalorização do 

trabalho que não ocorre estritamente no contexto da relação salarial, como é o caso do 

trabalho voluntário” (Correia, 2011:22).  

Segundo Defourny (2001, citado por Correia, 2011) as empresas sociais 

emergiram nos anos setenta e procuravam resolver os problemas de exclusão social e 

desemprego dessa década. Estas organizações têm adoptado métodos empresariais e 

incluem a sua actividade no mercado, no entanto têm objectivos sociais e não 

privilegiam o interesse privado lucrativo. 

Tendo em consideração a conjuntura actual caracterizada pelo agravamento dos 

habituais problemas de pobreza e aparecimento de diferentes problemas sociais, ganham 

notoriedade as empresas sociais que desenvolvem serviços e actividades variadas, como 

resposta a situações que se manifestam, em contextos locais.  

Em suma, as empresas sociais constituem uma fonte de criação de emprego e de 

auto-emprego e melhoria de dinâmicas de desenvolvimento local. Estas organizações 

são ainda compreendidas como uma nova geração de renovação do Terceiro Sector 

(Quintão, 2004b). 

Relativamente às Iniciativas de Desenvolvimento Local (IDL) em Portugal 

podemos dizer que estas fazem alusão a um agregado de iniciativas que não são 

reconhecidas por algum estatuto jurídico, mas sim pelo facto de terem objectos comuns 

de acção. Nalguns países este tipo de organização está relacionada com o 

desenvolvimento local e possui uma definição legal, no entanto em Portugal as IDL não 

estão abrangidas por nenhum enquadramento jurídico especial.  
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Então as Associações de Desenvolvimento Local (ADL) são resultado de um 

fenómeno ocidental no século XX. Estas organizações exercem actividades na 

comunidade local ou na região, “mobilizam as pessoas e os agentes para intervenções 

mais alargadas, promovem o estudo das potencialidades e recursos do território, 

dinamizam iniciativas de carácter económico, social, cultural, ambiental, executam 

projectos de educação e formação, gerem programas nacionais e europeus” (Brás, 

2000 citado por Monteiro, 2004:142). 

Em 2003 estavam registadas aproximadamente 300 organizações sem fins 

lucrativos de desenvolvimento local em Portugal (Franco, 2005). 

 A partir dos anos 80, ocorreu uma forte expansão deste tipo de organizações de 

desenvolvimento local. Tal aconteceu devido aos incentivos do programa europeu 

LEADER. Este programa era bastante descentralizado estando os técnicos do organismo 

europeu de coordenação em conversação directa com as associações locais que se 

candidatavam ao programa. No ano de 2005, as Organizações e Iniciativas de 

Desenvolvimento Local eram 256, sendo que 70% eram associações sem fins lucrativos, 

10% eram cooperativas, 6% eram fundações, 6% eram misericórdias, 5% eram pessoas 

colectivas de direito público, 1% eram sociedades anónimas e restantes 2% eram outro 

tipo de organizações. Relativamente ao número de trabalhadores destas organizações 

era aproximadamente de 1750 (Ferreira, 2005). 
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FIGURA 2 EVOLUÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE DESENVOLVIMENTO LOCAL (E INICIATIVAS) 

EM PORTUGAL, SEGUNDO O LEADER  

 

FONTE: MELO E CARMO, 2008 

 

FIGURA 3 ESBOÇO DOS CONTORNOS ACTUAIS DO TERCEIRO SECTOR EM PORTUGAL  

FONTE: QUINTÃO, 2011 



 

 

 

20 

 

 

Após a descrição dos variados tipos de organizações do Terceiro Sector em 

Portugal, a Figura 3 tem como propósito proceder à representação da sua distribuição. 

Esta figura dá a conhecer a quantificação das organizações e projecta uma panorâmica 

geral da configuração do Terceiro Sector no ano de 2011.   

2.2.2. ENQUADRAMENTO LEGAL DO TERCEIRO SECTOR 

PORTUGUÊS 

 

De acordo com a Constituição da República Portuguesa (Lei Constitucional n.º 

1/2005 de 12 de Agosto) em Portugal coexistem três sectores de propriedade dos meios 

de produção, o sector público, o sector privado e o sector cooperativo e social (artigo 

82º). 

No que diz respeito ao sector público a constituição diz que é constituído pelos 

“meios de produção cujas propriedade e gestão pertencem ao Estado ou a outras 

entidades públicas” (artigo 82º nº2 da Lei Constitucional n.º 1/2005 de 12 de Agosto). 

No que concerne ao sector privado a constituição afirma que é um sector 

constituído pelos “meios de produção cuja propriedade ou gestão pertence a pessoas 

singulares ou colectivas privadas” (artigo 82º nº3 da Lei Constitucional n.º 1/2005 de 

12 de Agosto). 

Relativamente ao sector cooperativo e social, Namorado (2006:7) considera que 

na Constituição da República Portuguesa (artigo 82º nº4) este está desdobrado em 

“duas vertentes, uma cooperativa e outra social. À primeira corresponde o subsector 

cooperativo; à segunda correspondem três subsectores: comunitário, autogestionário e 

solidário”. Então fazem parte do subsector cooperativo os “meios de produção 

possuídos e geridos por cooperativas, em obediência aos princípios cooperativos” 

(artigo 82º nº4 a)), ou seja, engloba a totalidade das cooperativas de qualquer ramo de 

actividade. O subsector comunitário é constituído pelos “meios de produção 

comunitários, possuídos e geridos por comunidades locais” (artigo 82º nº4 b)). O 

subsector autogestionário compreende os “meios de produção objecto de exploração 

colectiva por trabalhadores” (artigo 82º nº4 c)). Por fim o subsector solidário engloba 

os “meios de produção possuídos e geridos por pessoas colectivas, sem carácter 
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lucrativo, que tenham como principal objectivo a solidariedade social, designadamente 

entidades de natureza mutualista” (artigo 82º nº4 d)). 

De acordo com Namorado (2007:10) após analisar o artigo 82º da Lei 

Constitucional n.º 1/2005 de 12 de Agosto é possível afirmar que fazem parte do sector 

cooperativo e social “todas as cooperativas, todas as mutualidades, todas as 

associações que tenham por objecto principal a solidariedade social, todas as 

fundações que tenham por objecto principal a solidariedade social, todas as empresas 

em autogestão e todas as entidades representativas de comunidades locais que gerem 

bens cuja posse útil lhes cabe”. Todavia as associações e as fundações que não 

contemplem o objectivo da solidariedade social não fazem parte do sector cooperativo e 

social (Namorado, 2006). 

Segundo Meira (2012:5) está implícito no artigo 82º da Constituição da 

República Portuguesa o princípio da coexistência dos três sectores que funciona como 

uma “garantia institucional, na medida em que garante a existência de todos e de cada 

um dos sectores, seja qual for o modelo económico que se queira implementar”. 

 No entanto não é apenas a Constituição da República Portuguesa que rege em 

termos legislativos o Terceiro Sector, pois desde 2013 que está em vigor a Lei de Bases 

da Economia Social (Lei nº30/2013, de 8 de Maio). 

 A Lei de Bases da Economia Social institui os moldes gerais do regime jurídico 

da economia social e ainda as medidas que têm por objectivo estimular a sua actividade 

tendo sempre em consideração os princípios e os fins que lhe são intrínsecos (artigo 1º 

da Lei nº30/2013, de 8 de Maio). 

 Nos termos do artigo 2º, a Lei nº30/2013, de 8 de Maio descreve a Economia 

Social como o conjunto das actividades económico-sociais livremente realizadas por 

entidades que “têm por finalidade prosseguir o interesse geral da sociedade, quer 

directamente quer através da prossecução dos interesses dos seus membros, 

utilizadores e beneficiários, quando socialmente relevantes.” De acordo com Meira 

(2012), esta definição carece de um aspecto importante - o facto de não referir que estas 

entidades são entidades privadas, perdeu-se assim a oportunidade de demarcar estas 

entidades das entidades de cariz público.
5
  

                                                           
5
 Este working paper de Meira (2012) faz algumas reflexões críticas sobre o Projecto de Lei nº 68/XII, relativo à Lei 

de Bases da Economia Social portuguesa. Neste caso a crítica sobre a definição de economia social pode ser também 

considerada para a Lei de Bases da Economia Social (Lei nº30/2013, de 8 de Maio), pois não sofreu qualquer 

alteração antes da sua promulgação. 
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 A Lei de Bases da Economia Social no seu artigo 4º procede à exposição das 

entidades que integram a economia social são elas “as cooperativas”, “as associações 

mutualistas”, “as misericórdias”, “as fundações”, “as instituições particulares de 

solidariedade social” não incluídas nas entidades supracitadas, “as associações com 

fins altruísticos que atuem no âmbito cultural, recreativo, do desporto e do 

desenvolvimento Local”, “as entidades abrangidas pelos subsectores comunitário e 

autogestionário, integrados nos termos da Constituição no sector cooperativo e social” 

e ainda “outras entidades dotadas de personalidade jurídica, que respeitem os 

princípios orientadores da economia social previstos na lei e que constem da base de 

dados da economia social”. 

 A presente lei estabelece ainda no seu artigo 9º a relação do Estado com as 

entidades da economia social e no artigo 10º determina competências dos poderes 

públicos em assuntos relacionados com políticas que visam estimular a economia social. 

2.2.3. O TERCEIRO SECTOR NA ECONOMIA PORTUGUESA 

No seguimento deste capítulo torna-se também importante perceber qual o peso que 

o Terceiro Sector tem na economia nacional. Por isso nos gráficos seguintes (Gráfico 1 

e Gráfico 2) iremos apresentar alguns dados importantes sobre o Terceiro Sector 

português. 

GRÁFICO 1 PESO DO VALOR ACRESCENTADO BRUTO DA ECONOMIA SOCIAL E DE ALGUNS 

RAMOS DE ACTIVIDADE, NA ECONOMIA NACIONAL  

FONTE: ADAPTADO INE, 2010 
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De acordo com a Conta Satélite da Economia Social (Gráfico 1), no ano de 2010 

o Terceiro Sector (Economia Social) em Portugal correspondia a 2,8% do Valor 

Acrescentado Bruto (VAB), posicionando-se desta forma em termos de maior 

contribuição à frente de actividades como “madeira, pasta, papel”, “indústria têxtil”, 

“telecomunicações”, “agro-indústria, agricultura, silvicultura e pesca” e “electricidade, 

gás, vapor e ar frio”.    

 

GRÁFICO 2 PESO DO EMPREGO (EQUIVALENTE A TEMPO COMPLETO REMUNERADO) DA 

ECONOMIA SOCIAL E DE ALGUNS RAMOS DE ACTIVIDADE, NA ECONOMIA NACIONAL  

FONTE: ADAPTADO INE, 2010 

 

Como podemos observar através do Gráfico 2, o Terceiro Sector representa 

5,5% do emprego total nacional, assumindo-se desta forma como também um 

importante empregador na economia portuguesa. Torna-se também importante salientar 

que o Terceiro Sector apresenta uma percentagem maior do que alguns ramos de 

actividade comummente caracterizados por utilizarem muita mão-de-obra, como por 

exemplo é o caso da indústria têxtil. 
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2.3. ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL 

NO TERCEIRO SECTOR 

Os conceitos de local e desenvolvimento local são actualmente utilizados de 

forma excessiva, tanto em termos científico como em termos político, para expor um 

conjunto de realidades distintas. 

O desenvolvimento local pressupõe factores e actividades sociais, culturais, 

económicas e políticas que têm como finalidade a modificação consciente do contexto 

local. De acordo com Buarque (2002, citado por Leonello e Cosac, 2008) o 

desenvolvimento local consiste num procedimento endógeno realizado em pequenas 

unidades territoriais e aglomerados humanos que tem a capacidade de fomentar o 

dinamismo económico e melhorar a qualidade de vida da população. O 

desenvolvimento local promove alterações a nível económico, bem como na 

organização social em termos locais. Tal é consequência de uma exploração eficaz das 

aptidões e potencialidades próprias de cada local. De forma a tornar este processo bem-

sucedido e sólido, o desenvolvimento terá que potenciar as oportunidades sociais e a 

exequibilidade e competitividade da economia local. 

No que diz respeito ao desenvolvimento local em Portugal, a Declaração de 

Amarante
6
 descreve-o como “um processo plural que integra as componentes 

económicas, social, cultural, ambiental e política. Mas essa pluralidade só poderá 

materializar-se através de uma actuação ao nível de cada território, onde vivem os 

actores e destinatários do desenvolvimento, estimulando as suas capacidades criadoras 

e empreendedoras” (Esdime, 2000:234 citado por Guerreiro, 2008:20). 

O desenvolvimento local está geralmente relacionado com actividades 

inovadoras e capazes de motivar a comunidade, desenvolvendo as potencialidades 

locais (Leonello e Cosac, 2008). Fazendo parte deste panorama um conjunto de 

entidades da jurisdição não-governamental, mais conhecidas por Terceiro Sector, que 

nos territórios onde actuam, realizam um variado número de planos sociais que 

                                                           
6 A Declaração de Amarante resulta da MANIFesta (Assembleia, Feira e Festa do Desenvolvimento Local) realizada 

na cidade de Amarante em 1998. As sínteses das Assembleias MANIFesta organizadas pela ANIMAR (Associação 

Portuguesa para o Desenvolvimento Local) são organizadas em formato de teses e declarações reconhecidas pela 

designação da localidade onde se realiza cada MANIFesta.  

A Declaração de Amarante reconhece a consolidação do Movimento de Desenvolvimento Local e determina a 

orientação para o seu crescimento e reforço, e para o aperfeiçoamento da democracia e da cidadania (Moreno, 2009). 
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proporcionam uma melhoria das condições de vida das comunidades abrangidas e 

ajudando no desenvolvimento local. 

Em Portugal as acções e actividades que visam o desenvolvimento local têm 

sido realizadas por diversas entidades locais especialmente aquelas cuja missão se 

prende com actividades sociais, ambientais e patrimoniais. Essas entidades locais 

procuram essencialmente dar resposta aos problemas das populações e do território 

(Guerreiro, 2008).  

A óptica do desenvolvimento local tem uma visão completa englobando diversas 

dimensões (económicas, sociais, humanas, políticas e culturais). O plano estratégico e 

as acções de desenvolvimento local comprometem-se a impulsionar a multiplicidade 

económica local, promovendo a emergência e a proliferação de empresas. O 

crescimento das economias locais e das regiões acontece quando são divulgadas 

inovações e conhecimento entre as empresas e os territórios. Este processo de 

desenvolvimento local é normalmente orientado pela comunidade local que procura 

melhorar a qualidade de vida das suas populações (Zapata, 2001 e Campos, 2003, 

citados por Leonello e Cosac, 2008). 

Desta forma, o termo desenvolvimento local reporta-se a um conjunto de acções 

que conduzem à melhoria das condições de vida das pessoas e das famílias, isto é, dos 

indivíduos ou aglomerados, que são exclusivos de determinados lugares ou de pequenos 

territórios.  

O conceito de lugar ou território pressupõe três dimensões, apresentadas por 

Veiga (2005:20): “Local, enquanto contexto físico onde as relações sociais se 

constroem; Localização, no sentido de apropriação e transformação do espaço numa 

interacção entre escalas espaciais com destaque para a maior de entre elas, a local 

(…); Mediação cultural, designada sentimento de lugar, enquadrando a matriz de 

práticas socialmente construídas que medeiam entre localização e processos sociais”. 

Segundo Coelho (2008), a noção de lugar não deve ser inerte, os lugares não 

precisam de possuir fronteiras precisas e rígidas, o lugar não necessita de estar 

determinado em relação a um exterior, os lugares não possuem somente uma identidade, 

o lugar é portador de particularidades que se reproduzem constantemente. Tais 

características são também consequência da globalização, uma vez que esta conduz a 
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um desenvolvimento desigual, das diferentes composições de relações sociais que 

originam efeitos diversos e por fim da relação entre o social e o meio, criando 

singularidades da história do lugar. 

De acordo como Miguel Torga (citado por Coelho 2008) “o universal é o local 

sem paredes”. Os pequenos espaços não devem ser vistos como sendo insignificantes, 

homogéneos e sem utilidade. A magnificência dos pequenos locais pode ser observada 

na sua heterogeneidade. 

Desta forma é possível afirma que o local é um espaço. “Espaço com pessoas, 

grupos, comunidades e organizações que estabelecem entre si relações sociais e 

culturais, com recursos económicos que podem ser utilizados com maior ou menor 

intensidade” (Coelho 2008:44). Então o local está provido de indivíduos dotados de 

cultura, tradições, saberes e instituições próprias, possibilitando que cada 

espaço/território se distinga dos demais, demonstrando em extrema relevância a 

identidade sociocultural e a forma como se relaciona com o ambiente. 

O desenvolvimento local está intimamente relacionado com as actividades que 

visam reforçar a participação na cidadania que se tem tornado mais consciente e 

privilegia a necessidade da mudança a partir dos indivíduos constituintes de uma 

sociedade (Atouguia, 2010). Ao desenvolvimento local estão também associadas, 

geralmente, iniciativas inovadoras e capazes de mobilizar a colectividade, tendo sempre 

em consideração as potencialidades a nível local. 

O desenvolvimento local é resultado da sociedade e não é produto automático do 

crescimento económico:  

“Resulta incontornavelmente das relações humanas, do desejo, da 

vontade, das escolhas que as pessoas podem fazer para alcançar o bem-

estar. O desenvolvimento local depende quase primordialmente, da 

adesão das pessoas a uma causa, da decisão das pessoas no sentido de 

assumirem a condição de actores na dinamização deste fenómenos e do 

protagonismo de alguns destes actores, sendo que inegavelmente, não 

existe desenvolvimento local sem protagonismo local.” (Dias, 2011:14) 

Desta forma, segundo Coelho (2008), o desenvolvimento local pode ser 

entendido como um processo, iniciado dentro de uma comunidade, que tem como 
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propósito a transformação para um estado considerado melhor que o anterior. Esta 

perspectiva assenta no facto que “as pessoas são simultaneamente o meio e a finalidade 

do desenvolvimento”. Então sendo as pessoas e as suas estruturas informais e formais 

necessárias, “temos uma cultura de participação e de cidadania activa. Por cidadania 

activa entende-se o acesso a uma expressão cívica activa na vida económica, política e 

cultural. [...] A fim de ser eficaz a participação necessita de um “ambiente” que a 

sustente.” (Simões, 1996:1). Para que o desenvolvimento local seja bem-sucedido 

torna-se necessário que as comunidades sejam capazes de se organizarem em 

organizações que protejam os interesses dos seus indivíduos, bem como as ambições 

para o desenvolvimento. Desta forma, as organizações do Terceiro Sector mais 

concretamente as de carácter social são entidades que, a partir do local estimulam a 

motivação de realizar programas comuns e impulsionam a formação de um pensamento 

colectivo, para acções de desenvolvimento (Coelho, 2008).  

2.3.1. ASSOCIATIVISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL 

As associações que têm como propósito impulsionar o desenvolvimento local 

enfrentam dois problemas: primeiro, o isolamento de variados territórios, mais 

concretamente as áreas rurais e, segundo, a dificuldade em se apresentarem como partes 

importantes para negociar e /ou estabelecer parcerias com o poder político (Estado, 

União Europeia, etc.). Tais condições são indispensáveis para a compreensão da 

evolução e o futuro do Terceiro Sector e das políticas de desenvolvimento local em 

Portugal. Não existindo capacidade de criar redes de interesse (e confiança) que não 

compartilham apenas os mesmos problemas, mas também os mesmos fins, vai ser muito 

difícil para as associações se tornarem actores privilegiados e relevantes, tanto nas 

relações que estabelecem com as instituições políticas (ou seja, o Estado), ou ao nível 

das diferentes comunidades com as quais querem desenvolver projectos de natureza 

local e regional (Melo e Carmo, 2008). 

As políticas de desenvolvimento local, as dinâmicas territoriais e redes (e 

confiança) estão, portanto, intimamente conectados: a sua relação, mais ou menos bem-

sucedida, depende da capacidade das associações para superar os obstáculos resultantes 

da divisão territorial. Na verdade, a dinamização de redes de intercâmbio que garantem 

alguma sustentabilidade aos projectos comunitários resultam da intervenção, 
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normalmente, a partir da interdependência criada entre os espaços rurais e urbanos, mas 

também da criação de redes de parcerias institucionais e interassociativa capaz de criar 

relações multinível (Figura 4).  

FIGURA 4 O MODELO DE UMA ABORDAGEM MULTI-ESCALAR  

  

FONTE: ADAPTADO DE MELO E CARMO., 2008 

 

As organizações do Terceiro Sector procuram, essencialmente, que haja um 

equilíbrio no desenvolvimento social e económico, permitindo desta forma que haja 

uma coesão social. Tal é claramente visível nas actividades que exercem ou serviços 

que fornecem, na acessibilidade dos seus serviços, na possibilidade que os seus serviços 

possuem para se adaptarem às diversas circunstâncias e na capacidade de promoverem 

estabilidade em contextos de crise económica (CIRIEC, 2007). O Terceiro Sector 

assume-se também como um grande defensor da dimensão humana, assim como criador 

de oportunidades para a sociedade. 

 Ainda em termos de coesão social, o Terceiro Sector possibilita que haja uma 

integração em termos sociais e laborais dos indivíduos e dos locais mais carenciados, 

reduzindo assim os níveis de pobreza e exclusão social. As organizações do Terceiro 

Sector auxiliam também no fortalecimento da democracia e na participação dos 

indivíduos anteriormente excluídos nas questões políticas, mais concretamente nas 

decisões a nível local e regional. 

O Terceiro Sector “demonstra um grande potencial na iniciação de processos 

de desenvolvimento endógeno em áreas rurais, na reactivação de regiões industriais em 

declínio e na reabilitação e revitalização de áreas urbanas degradadas” (CIRIEC, 

2007:30). Assim, o Terceiro Sector assume-se como um importante actor no 
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desenvolvimento local e regional, uma vez que permite que regiões mais pobres 

desenvolvam as suas actividades económicas e se tornem competitivas em termos 

nacionais e internacionais, reparando desequilíbrios territoriais. As organizações do 

Terceiro Sector também possuem uma maior tendência para aplicarem os seus lucros 

nas mesmas regiões onde foram conseguidos, mobilizam os agentes e recursos 

importantes das regiões, difundem a mentalidade empreendedora e comercial, não são 

encaradas como concorrentes das actividades em decadência (por exemplo, artesanato) 

e por isso assumem-se como importantes actores na revitalização destas actividades 

(CIRIEC, 2007). As entidades do Terceiro Sector são encaradas como incitadoras da 

coesão territorial, impulsionando a sustentabilidade das regiões onde se encontram 

fixadas, tornando-se importantes agentes na dinamização e na redução das assimetrias 

das regiões. 

Desta forma não se deve negar que o Terceiro Sector contribui de forma positiva 

para a coesão social, criação de postos de trabalho e novas formas de emprego, para o 

fortalecimento da democracia e envolvimento dos cidadãos, a inovação em termos 

sociais e o desenvolvimento local. Então, em termos económicos “o contributo das 

cooperativas, mutualidades, associações, fundações e outras empresas sociais para a 

sociedade europeia é claramente superior ao contributo do PIB” (CIRIEC, 2007:30). 

 O Terceiro Sector e as suas organizações assumem-se como importantes actores 

económicos e sociais, principalmente por possuírem uma vertente inovadora e 

dinamizadora que promove o progresso. 

O actual contexto financeiro também poderá justificar o maior impacto do 

Terceiro Sector no desenvolvimento local e social, pois com a crise intensificaram-se e 

surgiram um conjunto de novas consequências socias para diversos indivíduos. Como o 

aparelho estatal não consegue resolver sozinho, as organizações da sociedade civil 

tentam então “colmatar algumas das necessidades de emprego e inclusão social 

trabalhando para a erradicação da pobreza, promovendo o desenvolvimento local e 

regional” (Neves, 2010:36). Então grande parte dos problemas sociais devem ser 

resolvidos a nível local. Desta forma mais facilmente se descobre quais são 

efectivamente os problemas e as situações concretas. Para que tal funcione é necessário 

existirem algumas regras de coordenação, ou seja uma forte cooperação entre as 

entidades públicas e as organizações do Terceiro Sector. Desta forma, a política social 
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deverá procurar uma adaptação a esta nova realidade social, mantendo as suas 

actividades em termos de controlo social, mas por outro lado descentralizar a 

responsabilidade noutras organizações - neste caso concreto, nas entidades do Terceiro 

Sector (Atouguia, 2010). 

Uma vez que a importância do Terceiro Sector tem vindo a ser reconhecida pelo 

Estado, tornar-se-ia fundamental que fossem tomadas algumas medidas que apoiassem a 

vitalidade deste sector “levando a que o mesmo, pelo menos, arraste consigo a 

transformação dos valores e da cultura local, constituindo-se inclusive como uma força 

motriz para o despoletar do redireccionamento do estilo de desenvolvimento” 

(Gouveia, 2009:72). Ou seja, o poder estatal, ou mais concretamente, os municípios, 

deveriam inserir o Terceiro Sector, de forma permanente, nas actividades ligadas ao 

planeamento territorial (que tem como objectivo fomentar o desenvolvimento local). 

Sabendo que a qualidade da vida quotidiana resulta na sua maioria da gestão municipal 

adoptada pelos órgãos autárquicos, os Municípios deverão ter capacidade para 

introduzir instrumentos de planeamento que contemplem as características fundamentais 

do Terceiro Sector, abrindo a economia local às iniciativas dos indivíduos residentes 

fomentada pelos movimentos associativos, cooperativos ou mutualistas existentes. 

“É particularmente no plano local que a intervenção directa dos 

cidadãos se torna concretizável. O mesmo munícipe pode fazer parte de 

associações recreativas ou culturais e de cooperativas, beneficiar das 

vantagens oferecidas pelo mutualismo, descobrir, enfim, que a par da 

iniciativa privada ou estatal, existe um conjunto de iniciativas de base, 

ponto de partida para um projecto alternativo.” (Costa, 1985:59 citado 

por Gouveia, 2009) 

De acordo com Coutinho (2003, citado por Guerreiro, 2008) o principal 

objectivo do Terceiro Sector não é económico, mas relativo ao fortalecimento das 

sociedades e da política: “garantia da satisfação das necessidades locais imediatas (por 

meio de fornecimento de bens e serviços), desenvolvimentos em pequena escala, com 

vista à autonomização das comunidades, através da melhoria de actividades 

comunitárias (perspectiva de projecto à escala micro) e intervenções micropolíticas 

que visam modificar os métodos de mobilização e aproveitamento dos escassos 

recursos existentes” (Coutinho, 2003:105-106 citado por Guerreiro, 2008). Então o 

Terceiro Sector age de forma a solucionar problemas sociais da actualidade de forma 
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inovadora e sustentável. Para tal recorre à acção social preventiva, concedendo apoios 

nas variadas situações de debilidade, exclusão ou carência humana, impulsionando a 

inclusão, a integração social e o desenvolvimento local.  

2.3.2. EMPREGO E DESENVOLVIMENTO LOCAL NO TERCEIRO 

SECTOR 

De acordo com Westlund (2003, citado por Ramos, 2012), o propósito principal 

das organizações do Terceiro Sector não é a criação de emprego, “mas a satisfação de 

determinadas necessidades altruístas tanto das pessoas empregues como dos 

voluntários”. As organizações do Terceiro Sector, produzindo bens e serviços, como 

consequência, empregam indivíduos, assim como as empresas com fins lucrativos ou as 

organizações públicas. 

Embora o emprego não seja um dos objectivos fundamentais para o Terceiro 

Sector, as suas organizações estabelecem-se como uma importante fonte de criação de 

emprego, sendo que, em média, aproximadamente 7% da população activa dos países 

desenvolvidos está empregue neste sector. Este facto tem sido reconhecido por variadas 

fontes nacionais e europeias, nomeadamente pela Comissão Europeia que entre os anos 

1990 e 1997 promoveu um conjunto de conferências relativas à economia social em 

Roma, Lisboa, Bruxelas, Sevilha e Luxemburgo. Então a partir do final dos anos 90 do 

século XX foram levadas a cabo algumas actividades por parte da UE que tinham como 

objectivo incentivar as potencialidades do Terceiro Sector para a criação de emprego e 

“integração social” (European Comission, 1998, citado por Almeida, 2010). Neste 

sentido, pode-se dizer que o “Terceiro Sistema e Emprego” foi um dos programas 

desenvolvido pela Comissão Europeia com maior impacto (Almeida, 2010). O seu 

principal propósito era aproveitar a capacidade do Terceiro Sector em criar emprego, 

principalmente, em termos dos serviços de proximidade, ambiente e arte.  

De acordo com a Resolução do Parlamento Europeu de 19 de Fevereiro de 2009, 

as organizações do Terceiro Sector são agentes fundamentais na inclusão e na regulação 

dos desequilíbrios do mercado de trabalho, uma vez que são importantes criadores de 

postos de trabalho dignos e estáveis. Desta forma, as entidades do Terceiro Sector 

contribuem de forma decisiva para a correcção de três desequilíbrios verificados no 

mercado de trabalho: o desemprego, a vulnerabilidade dos empregos e a exclusão social 
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dos indivíduos que se encontram desempregados. O Terceiro Sector e as suas 

organizações assumem-se também como importantes empregadores para a população do 

sexo feminino, criam e fornecem serviços de assistência e de proximidade, de que são 

exemplo os serviços sociais. Além disso são fundamentais na manutenção do tecido 

social e económico, promovendo assim o desenvolvimento local (Resolução do 

Parlamento Europeu de 19 de Fevereiro, 2009). 

Como refere Campbell (2000:10) as organizações do Terceiro Sector assumem 

um importante papel na empregabilidade, na criação de empregos em novas áreas de 

actuação, na expansão do emprego em campos existentes e na melhoria da 

empregabilidade de muitos no mercado de trabalho. De acordo com o mesmo autor o 

Terceiro Sector parece desempenhar um papel cada vez mais importante na estratégia 

europeia de emprego nos próximos anos. 

Segundo o estudo de Salamon et al. (1999), o sector não lucrativo apresentaria 

no ano em estudo a sétima maior economia do mundo se fosse considerada como uma 

economia separada, com um valor total de 1,3 biliões de dólares, isto é 

aproximadamente oito vezes o valor do PIB português no ano de 2008. A importância 

atribuída ao Terceiro Sector é também demonstrada pelo número de colaboradores 

(trabalhadores pagos e voluntários) abrangidos em organizações do Terceiro Sector nos 

22 países estudados, representando uma força de trabalho de 45,5 milhões de pessoas.  

As organizações do Terceiro Sector criam emprego não apenas de forma directa, 

por exemplo para expandirem as suas actividades necessitam comprar bens e serviços a 

outras organizações quer sejam elas públicas, privadas com fins lucrativos ou do próprio 

Terceiro Sector, impulsionando desta forma a sua produção e, como consequência, o 

emprego. Os indivíduos empregues nas organizações do Terceiro Sector despendem 

uma porção dos seus salários em bens e serviços fornecidos por outras empresas, 

suscitando efeitos na criação de emprego (Almeida, 2010). Por outro lado, torna-se 

necessário ter em consideração os resultados de diminuição da exclusão social, uma vez 

que variadas organizações do Terceiro Sector destinam alguns postos de trabalho a 

pessoas com “dificuldades de inclusão no mercado de trabalho, como desempregados 

de longa duração, indivíduos originários de comunidades desfavorecidas, com 

problemas de saúde, portadores de deficiência ou ex-presidiários” (Almeida, 

2010:149).  
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FIGURA 5 O CONTRIBUTO DO TERCEIRO SECTOR PARA O EMPREGO E PARA O 

DESENVOLVIMENTO LOCAL  

FONTE: ADAPTADO DE CAMPBELL ET AL., 2000 

 

Desta forma, é possível dizer que as características específicas das organizações 

do Terceiro Sector lhe conferem uma função importante na “regulação do mercado do 

emprego” (Almeida, 2010). 

No entanto, o Terceiro Sector assume importância não apenas na função de 

“absorver o desemprego criado pela incapacidade do Estado e do sector lucrativo em 

gerar emprego”, mas também contribui de forma positiva na reinvenção da noção de 

trabalho, através da “revalorização do trabalho que não ocorre estritamente no 

contexto da relação salarial, como é o caso do trabalho voluntário” (Correia, 2011:22). 

 Segundo Salamon (2012) o Terceiro Sector representa 4,3% da população 

economicamente activa portuguesa. No entanto, há uma propensão para o seu 

crescimento e importância, uma vez que o âmbito de actuação de variadas organizações 

do Terceiro Sector demonstra indícios de crescimento no que diz respeito ao emprego. 

As organizações do Terceiro Sector em Portugal apresentam-se como empregadores 

relevantes e fornecedores de serviços imprescindíveis para a coesão social e o bem-estar 

das comunidades. Estas exercem um papel fulcral para o desenvolvimento local, uma 

vez que ajudam na criação de receitas e emprego e são fundamentais para o bem-estar e 

a “qualidade de vida dos seus beneficiários e para a sustentabilidade social, ambiental 

e cultural dos modelos de desenvolvimento das sociedades” (Meneses, 2008:6). 
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FIGURA 6 AS VANTAGENS DO TERCEIRO SECTOR NO DESENVOLVIMENTO LOCAL DE 

EMPREGO  

FONTE: ADAPTADO DE CAMPBELL ET AL., 2000 

 

Como refere Campbell (2000), as organizações do Terceiro Sector possuem, de 

uma forma geral, um conjunto explícito de múltiplos objectivos. Nas organizações 

privadas, o seu principal objectivo é obter lucro e o principal interessado é o accionista 

ou proprietário; por sua vez nas organizações do Terceiro Sector podem incluir a 

rentabilidade como um objectivo, e terão uma preocupação em distribuí-lo por todos os 

trabalhadores da organização. Estas organizações poderão ainda ter um compromisso 

assumido, de responder às necessidades dos seus beneficiários. 

Algumas organizações do Terceiro Sector também oferecem alternativas de 

trabalho que envolvem os níveis mais elevados de participação e envolvimento na 

organização.  

As organizações do Terceiro Sector têm geralmente uma atitude de proximidade 

(geográfica, compreensão de suas necessidades, representação ou ainda prestação de 

contas) relativamente aos grupos-alvo que procuram servir. Esta maior acessibilidade 

permite que os bens e serviços fornecidos sejam mais adequados às necessidades das 

comunidades do que seriam se fossem fornecidos por organizações privadas, por causa 

do seu foco no lucro, ou organizações públicas, devido à sua abordagem burocrática ou 

padronizada de prestação de serviços. “O Terceiro Sector procura inovar, aplicar 

estratégias eficazes e alternativas, diferenciando-se assim das acções tradicionais. Este 
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sector procura garantir que a equidade e determinadas considerações éticas façam 

parte do desenvolvimento local” (Ramos, 2012:10-11). A flexibilidade destas 

organizações combinada com conhecimento das necessidades locais permite-lhes testar 

novas ideias, métodos, produtos e formas de prestação de serviços.  

Ainda segundo Campbell (2000), o Terceiro Sector amplia não apenas a 

estrutura de uma economia local e de mercado de trabalho local, focando nas 

necessidades não satisfeitas e produção de novos bens ou serviços, mas amplia o foco 

do processo de desenvolvimento local em dois aspectos importantes. Primeiro, é 

agregador de valor, ou seja, garantir que a equidade e outras considerações éticas 

entrem no processo de desenvolvimento local. Segundo, o Terceiro Sector levanta 

questões pertinentes relativas aos objectivos e prioridades de desenvolvimento local, à 

natureza das tomadas de decisões (top- bottom), a importância da participação local no 

desenvolvimento local e o papel dos serviços locais no desenvolvimento local.  

De acordo com Quintão (2004a:12) “a contribuição do Terceiro Sector para o 

desenvolvimento local pode ser directa, no caso das organizações cujo objecto de 

actividade é o próprio desenvolvimento, mas fundamentalmente, é pela reunião das 

suas características que a sua acção converge para este sentido – a criação de resposta 

às situações, públicos e regiões mais deficitárias; a criação de emprego, o estímulo à 

participação”. 

2.3.3. TERCEIRO SECTOR E VOLUNTARIADO 

O fenómeno do voluntariado tem vindo a assumir uma grande importância nas 

sociedades actuais, sendo amplamente discutido pelas autoridades governamentais de 

todo o mundo e embora careça de uma definição consensual parece que todos os 

conceitos convergem em alguns elementos, nomeadamente no facto do voluntariado ser 

uma actividade sem remuneração e executada de livre vontade por algum individuo que 

disponibiliza parte do seu tempo (Parente et al., 2012). De acordo com Marcos et al. 

(2013), nos últimos anos o voluntariado tem estado muito presente nos debates sobre o 

desenvolvimento sustentável, representando por isso um papel importante em termos de 

política, prova disso foi também a instituição por parte da Comissão Europeia do Ano 

Europeu do Voluntariado no ano de 2011, o Ano Europeu do Envelhecimento Activo e 

da Solidariedade entre Gerações (2012), bem como o Ano Europeu dos Cidadãos 
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(2013). Estas iniciativas permitem que o voluntariado seja encarado, como 

impulsionador da inclusão social, como ferramenta base do envelhecimento activo e da 

solidariedade intergeracional e como promotor de cidadania. 

O voluntariado é fortemente influenciado pela globalização, pela agudização das 

situações de pobreza e exclusão social, pelas desigualdades entre as sociedades do 

mundo, assim como pelo aparecimento de novos problemas sociais, de saúde e 

ambientais. “Todos estes desafios são perceptíveis nas dinâmicas, tendências, discursos 

e práticas do campo do voluntariado” (Serapioni et al, 2013:11). 

A palavra voluntário tem a sua génese no adjectivo latino “voluntarius” que 

surge do vocábulo “voluntatis”, que significa a habilidade de poder escolher ou de 

decidir. Este é um dos aspectos fundamentais do conceito de voluntariado, que 

compreende uma acção realizada com liberdade, gratuita e completamente 

desinteressada concedida aos indivíduos, às organizações, ou à sociedade (Paré e 

Wavroch, 2002 citado por Serapioni et al, 2013)  

Importa clarificar que as motivações do trabalho voluntário dependem do 

indivíduo, bem como da actividade levada a cabo mas, mais importante dependem das 

motivações subjacentes a essa mesma prática. As variadas motivações relativas à prática 

do voluntariado podem ser compreendidas de acordo com o conceito maussiano da 

dádiva, segundo o qual considera que dar está relacionado com valores como a 

solidariedade e o altruísmo, no entanto esses valores encobrem algum tipo de interesse 

por parte do indivíduo. Nos últimos anos a dádiva tem impulsionado um conjunto 

diversificado de práticas de voluntariado. Até aos dias de hoje as acções do voluntário 

estavam definidas na base da economia da dádiva onde o voluntário ficava satisfeito 

apenas com uma retribuição ainda que simbólica de auxílio ao próximo. Actualmente os 

jovens vêem no voluntariado principalmente uma forma de entrar no mercado de 

trabalho (Singer, 2005, citado por Parente et al., 2012). 

O facto de se considerar o voluntariado uma forma de trabalho decorre do 

próprio seguimento das sociedades actuais. Anheier e Salamon (1999 citado por 

Serapioni et al, 2013) referem que “o voluntariado é trabalho no sentido em que deve 

ser distinguido do lazer; e também por ser voluntário é diferente do trabalho 

remunerado”. 
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Marcos et al. (2013) referem que de acordo com um estudo elaborado pela 

Organização Internacional do Trabalho em parceria com The Johns Hopkins University 

Center for Civil Society Studies, o trabalho voluntário fornece à economia mundial 400 

milhões de dólares. De acordo com a Comissão Europeia, “o voluntariado contribui 

para a estratégia de crescimento Europa 2020, em particular para o objectivo da UE 

de conseguir uma taxa de emprego de 75% até 2020, ajudando as pessoas a adquirir 

novas competências e a adaptar-se às mutações do mercado de trabalho” (Marcos et 

al. 2013:8)    

A dimensão social da prática do voluntariado em contexto europeu parece ter, 

em termos históricos, ligações muito fortes com um conjunto restrito de organizações: 

as cooperativas, as mutualidades, as associações e ainda as fundações (GHK, 2010). “A 

mobilização em torno do voluntariado é, talvez, das mais amplas que até agora se 

observou quer no contexto da sociedade civil e do Terceiro Sector, quer das mais 

variadas estruturas governamentais e da administração pública, quer ainda das 

empresas” (Serapioni et al, 2013: 15). No que concerne às entidades do Terceiro Sector, 

estas podem ser consideradas em termos da utilização de voluntários, ou seja, segundo 

Rotolo (2003, citado por Serapioni et al, 2013), existem organizações que fazem 

depender as suas actividades do trabalho voluntário. Por outro lado estão aquelas 

organizações que têm funcionários remunerados, bem como em regime de voluntariado. 

Neste último tipo de organizações as acções são desenvolvidas combinando o trabalho 

remunerado e o voluntário. Desta forma, o autor anteriormente mencionado considera 

que em países como Portugal a importância concedida ao voluntariado no âmbito do 

Terceiro Sector depende do apoio organizacional que este consegue dar ao voluntariado. 

De acordo com o GHK (2010), a dimensão do voluntariado varia muito entre os 

países membros da UE. Existem países com uma grande tradição no que diz respeito ao 

voluntariado, estando bastante desenvolvido em vários sectores da economia. Por outro 

lado existe países muito débeis em termos de utilização e estruturas de apoio ao 

voluntariado. No que diz respeito ao nível de utilização de voluntários adultos, Portugal, 

Bélgica, Chipre, República Checa, Irlanda, Malta, Polónia, Eslováquia, Roménia, 

Eslovénia e Espanha são classificados como relativamente baixos com percentagens que 

variam entre 10 e 19%. Apresentam por isso valores significativamente baixos em 

comparação com países como a Finlândia, Dinamarca, Luxemburgo e Alemanha (30-
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39%). Portanto, “o voluntariado é fortemente influenciado pela história, políticas e 

cultura da comunidade e do país” (GHK, 2010:45). 

No que diz respeito ao enquadramento normativo do voluntariado existem 

diversos diplomas a nível internacional. No caso de Portugal temos a Lei de Bases do 

Voluntariado (Lei 71/98, de 3 de Novembro). Esta lei consagra no seu artigo 2º uma 

definição de voluntariado:  

“Voluntariado é o conjunto de acções de interesse social e comunitário 

realizadas de forma desinteressada por pessoas, no âmbito de projectos, 

programas e outras formas de intervenção ao serviço dos indivíduos, das 

famílias e da comunidade desenvolvidos sem fins lucrativos por entidades 

públicas ou privadas. Não são abrangidas pela presente lei as actuações que, 

embora desinteressadas, tenham um carácter isolado e esporádico ou sejam 

determinadas por razões familiares, de amizade e de boa vizinhança”. 

Serapioni et al. (2013) considera que embora se encontrem disparidades entre o 

voluntariado e o emprego, em contexto português conseguimos verificar alguma 

aproximação entre estas duas realidades. Tal tem vindo a acontecer devido às políticas 

públicas desenvolvidas pelo governo português. 

Ainda de acordo com o autor supracitado, a importância atribuída ao 

voluntariado emerge, quando este começa a ser encarado como um mecanismo que 

pode combater a exclusão social e, concomitantemente, impulsionar a inclusão e 

potenciar a empregabilidade. Então o “voluntariado apresenta-se como uma ferramenta 

de capacitação e qualificação, de prevenção do desemprego e de aquisição de novas 

experiências” (Serapioni et al, 2013: 206) 

Em suma, o voluntariado é um fenómeno muito abordado nos últimos anos, no 

entanto apresenta uma natureza muito complexa. Este é visto como uma forma eficaz de 

luta contra a exclusão social e promove o emprego. 

Tal como já foi referido o Terceiro Sector assume-se como um importante actor 

no desenvolvimento local e regional, uma vez que permite que regiões mais pobres 

desenvolvam as suas actividades económicas e se tornem competitivas em termos 

nacionais e internacionais. E isso só é conseguido na maioria das organizações através 

do trabalho prestado em regime de voluntariado. 
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CAPÍTULO III   ANÁLISE EMPÍRICA DO TERCEIRO 

SECTOR – O CASO DE AMARANTE 

3.1. QUESTÕES 

De acordo com Quivy e Campenhoudt (2008), antes de se iniciar qualquer 

investigação torna-se necessário pensar numa questão de partida. Neste contexto, 

formulei a seguinte questão de partida: “Qual o impacto do Terceiro Sector no 

desenvolvimento local e social?”. Com a formulação de uma pergunta de partida, temos 

uma base que guia todo o nosso processo de recolha e tratamento de informação. 

As questões que pretendo responder com este trabalho são:  

 O Terceiro Sector será uma forma de criar emprego nas localidades com 

maiores taxas de desemprego? 

 O Terceiro Sector tem capacidade para reinventar a noção de trabalho? 

 As organizações do Terceiro Sector são capazes de atenuar as 

desigualdades sociais? 

3.2. HIPÓTESES 

Relativamente às hipóteses de trabalho estas são:  

 O Terceiro Sector é uma forma de criar emprego nas localidades com 

maiores taxas de desemprego. (Amin et al., 2002; Campbell, 2000; 

Westlund, 2003; Quintão, 2004a; Quintão, 2004b; Neves, 2010; Correia, 

2011)  

 O Terceiro Sector reinventa a noção de trabalho, nomeadamente através 

do voluntariado. (Correia, 2011) 

 As organizações do Terceiro Sector contribuem para atenuar as 

desigualdades sociais. (Lavado e Barata, 2007; Almeida, 2010; Correia, 

2011) 
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3.3. METODOLOGIA 

As questões remetem para uma abordagem metodológica qualitativa. Então 

procedi à descrição e evolução do Terceiro Sector enquanto fenómeno e conceito. Para 

tal, a literatura de autores reconhecidos na área foi fundamental, bem como estudos 

relativos a este fenómeno.  

Tendo em conta os objectivos desta investigação, foi também utilizada uma 

abordagem metodológica quantitativa. Devido à natureza dos factos a observar e o 

objecto de pesquisa, considerámos que a metodologia mais adequada seria o inquérito 

por questionário, que consiste em “colocar a um conjunto de inquiridos, geralmente 

representativo de uma população, uma série de perguntas relativas à sua situação 

social, profissional ou familiar, às suas opiniões, à sua atitude em relação a opções ou 

a questões humanas e sociais, às suas expectativas, ao seu nível de conhecimentos ou 

de consciência de um problema, ou ainda sobre qualquer outro ponto de interesse” 

(Quivy e Campenhoudt, 1998:188). A população-alvo deste inquérito é constituída por 

todas as organizações do Terceiro Sector do concelho de Amarante. Então o inquérito 

serve para perceber mais concretamente quais os impactos do Terceiro Sector numa 

região concreta. A escolha deste concelho é justificada por uma questão de proximidade 

e pela taxa de desemprego apresentada pelo concelho, 14% segundo os Censos 2011. 

3.4. INQUÉRITO 

O inquérito aplicado às organizações do Terceiro Sector do concelho de 

Amarante era constituído por 43 questões que estavam divididas em cinco grupos 

(caracterização da organização, recursos humanos, instalações e equipamentos, 

valências e actividades da organização e por fim perspectivas de desenvolvimento local 

na zona de intervenção da organização). Sendo que uma parte significativa das questões 

era de resposta rápida, através de escolha múltipla, existia apenas uma questão de 

resposta aberta. A realização deste inquérito permitiu a construção de uma pequena base 

de dados (o inquérito encontra-se nos anexos). 

No estudo em consideração a população-alvo era constituída pelas organizações 

do Terceiro Sector do concelho de Amarante, ou seja um total de 100 organizações de 

carácter cultural, desportivo, recreativo e de solidariedade social. 
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Primeiramente foi realizado um pré-inquérito a 8 organizações para detectar 

possíveis problemas, em termos da relevância, clareza e compreensão das perguntas 

aplicadas aos inquiridos ou gralhas subjacentes ao inquérito. As organizações foram 

seleccionadas de forma aleatória e o pré-inquérito foi administrado por via online, ou 

seja, o link para o inquérito foi enviado para os endereços electrónicos das oito 

organizações seleccionadas. Dessas 8 organizações inquiridas obtiveram-se 4 respostas. 

Após a fase do pré-inquérito foram identificados e posteriormente corrigidos os 

problemas relacionados com o pré-inquérito. Terminada esta etapa, o inquérito foi 

enviado através do endereço electrónico para as restantes organizações do Terceiro 

Sector do concelho de Amarante. O inquérito foi também realizado presencialmente em 

oito organizações em que apenas tínhamos a morada. 

Como foi referido anteriormente existem 100 organizações do Terceiro Sector 

no concelho de Amarante. No entanto o inquérito não chegou a todas essas organizações 

devido a problemas relacionados com comunicação, isto é devido à inexistência de 

qualquer contacto e por isso o inquérito final só foi enviado a 85 organizações. Nesta 

recolha dos dados, obtiveram-se 24 respostas. A totalidade de respostas foi então 28, 

uma vez que às respostas do inquérito por questionário final são somadas as respostas 

do pré-inquérito. Então temos um erro médio da amostragem de 14.8% para um grau de 

confiança de 95%. 

Em anexo encontra-se texto referente à investigação por inquérito, referindo a 

sua importância, bem como as suas fases de elaboração. 
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CAPÍTULO IV  RESULTADOS 

4.1. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

O concelho de Amarante pertence ao distrito do Porto e está situado na Região 

Norte (NUT II) e no Tâmega (NUT III), e está inserido na área geográfica de Entre-

Douro-e-Minho, delimitada pelo sistema montanhoso do Marão e de acordo com o 

CEDRU (2008) o turismo apresenta-se como importante estratégia no concelho. 

Amarante tem uma área com aproximadamente 301,5 quilómetros quadrados e de 

acordo com os Censos a sua população era de 56 264 habitante no ano de 2011. 

Segundo os Censos 2011, o concelho de Amarante tinha um total de 21590 

indivíduos empregues, sendo que 12739 eram indivíduos do sexo masculino e por sua 

vez, apenas 8851 eram do sexo feminino. Existe, portanto um número superior de 

indivíduos empregues do sexo masculino do que do sexo feminino. 

De acordo com o Conselho Local de Acção Social de Amarante ([CLAS de 

Amarante], 2004) o concelho de Amarante manifesta algumas debilidades no que diz 

respeito à sua estrutura económica que se caracteriza por uma oferta de emprego 

debilitada e pouco diversificada. Também ao nível das características socioprofissionais 

da população activa, estas possuem fragilidades, uma vez que existem baixos níveis de 

habilitação e qualificação.  

Segundo os Censos de 2011 a taxa de desemprego no concelho de Amarante era 

14%, ligeiramente inferior à taxa de desemprego da região Norte que apresentava 

valores de 14,5%. No entanto era superior à média nacional, 13,2%. 

Apesar de não se poder alegar que haja uma conexão linear entre a exclusão social 

e a carência de rendimentos, esses grupos de indivíduos não deixam de se instituir como 

casos preocupantes devido, essencialmente, à sua debilidade económica, mas também à 

ausência de participação no mercado de trabalho, uma vez que tal situação coloca-os em 

dependência da família, do Estado ou outra qualquer instituição. Assim sendo, tendo em 

consideração a debilidade da sua condição podem cair em situações de pobreza e de 

exclusão social.  
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Segundo o CLAS de Amarante (2004), para se perceber a ligação entre o mercado 

de trabalho e o emprego e desemprego no concelho de Amarante torna-se necessário 

tomar conhecimento que o “mercado é muito especializado”, uma vez que a oferta de 

emprego está confinada ao sector da construção civil, à metalúrgica, carpintaria, 

comércio e serviços. 

Então como forma de solucionar estes problemas relacionados com o emprego e a 

formação profissional, o CLAS de Amarante (2004) propõe a criação de “novas 

estruturas de emprego”. A realização de um estudo sobre o impacto do Terceiro Sector 

na economia do concelho assume-se de grande importância, uma vez que estas 

organizações contribuem de forma positiva para a inserção socioeconómica de grupos 

socialmente vulneráveis, por exemplo, os desempregados, entre outras propostas de 

resolução (em anexo encontra-se texto mais pormenorizado sobre a NUT III Tâmega e 

sobre o sobre o concelho de Amarante). 

Neste ponto serão apresentados os resultados conseguidos através do inquérito 

por questionário aplicado às organizações do Terceiro Sector do concelho de Amarante. 

As respostas vão ser apresentadas em tabelas com grupos que variam entre três e seis 

questões. Posteriormente são apresentados pequenos comentários às situações que no 

nosso entender são mais importantes. 

TABELA 1 RESPOSTAS À CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO  

1. Designação da 

organização 

2. Sede da 

organização 

3. Tipo 

principal de 

organização 

4. Ano da 

criação da 

organização 

5. Actores que 

incentivaram a 

criação da 

organização 

6. Âmbito 

territorial da 

intervenção da 

organização 

Associação 

PROGREDIR 

Candemil IPSS 2002 Grupo de Amigos Concelho ou 

várias freguesias 

Associação Humanitária 

de Santiago 

Figueiró Santiago IPSS 2005 População da 

freguesia, Pároco 

Concelho ou 

várias freguesias 

Centro Local de 

Animação e Promoção 

Rural 

Vila Chã do Marão IPSS 1991 Grupo de pessoas Concelho ou 

várias freguesias 

Associação Empresarial 

de Vila Meã 

União de Freguesia de 

Ataíde, Oliveira, Real 

Associação 1999 Outro: Empresários Distrito 

União Desportiva e 

Cultural de Gondar 

Gondar Associação 1980 População da 

freguesia 

Freguesia 

Corpo Nacional de 

Escutas 

S. Gonçalo Associação 1975 Grupo de Amigos Nacional 

Grupo Desportivo de 

Cepelos 

Cepelos Associação 1984 População da 

freguesia 

Concelho ou 

várias freguesias 

Infantário Creche O 

Miúdo 

S. Gonçalo IPSS 1980 Grupo de pais Concelho ou 

várias freguesias 

Associação Emília 

Conceição Babo 

Ataíde IPSS 2003 População da 

freguesia 

Concelho ou 

várias freguesias 

Equação, Crl S. Gonçalo Cooperativa 2006 Membros 

fundadores 

Nacional 
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Associação Cultural e 

Desportiva Águia do 

Marão 

Candemil Associação 1981 Grupo de Amigos Concelho ou 

várias freguesias 

Águas Bravas Clube Fridão Associação 1984 Grupo de Amigos Nacional 

Centro Cultural de 

Amarante 

S. Gonçalo Associação 1981 Grupo de Amigos Concelho ou 

várias freguesias 

Centro Social Vale 

Santa Natália 

Aboim IPSS 2006 Grupo de Amigos Concelho ou 

várias freguesias 

Associação das Obras 

Sociais SV Paulo 

S. Gonçalo Associação 1948 Grupo de Amigos Freguesia 

Associação Portuguesa 

de Deficientes de 

Amarante  

S. Gonçalo Associação 2011 Outro: Pessoa com 

deficiência 

Concelho ou 

várias freguesias 

Associação Rancho da 

Casa do Povo de 

Figueiró (Santiago) 

Figueiró Santiago Associação 1983 População da 

Freguesia 

Concelho ou 

várias freguesias 

Centro Social de Jazente Jazente IPSS 2000 Grupo de Amigos, 

Outro: Junta de 

Freguesia 

Concelho ou 

várias freguesias 

Delegação da Cruz 

Vermelha de Amarante 

S. Gonçalo IPSS - Outro Concelho ou 

várias freguesias 

Centro Social e Cultural 

da Paróquia do Divino 

Salvador de Real 

Real IPSS 2004 Pároco Concelho ou 

várias freguesias 

Fundação do Colégio de 

S. Gonçalo 

Madalena Fundação 2009 Outro: Colégio de 

S. Gonçalo e 

Diocese do Porto 

Distrito 

Cruzada do Bem- 

Patronato da Sagrada 

Família de Telões 

Telões IPSS 1951 Pároco, População 

da freguesia 

Concelho ou 

várias freguesias 

O Bem-Estar 

(Associação de 

Solidariedade Social de 

Gondar) 

Gondar IPSS 2000 Grupo de Amigos Concelho ou 

várias freguesias 

Casa do Povo de Telões Telões Associação 1971 Pároco Concelho ou 

várias freguesias 

Associação Desportiva 

de Amarante 

S. Gonçalo Associação 1977 Grupo de Amigos Nacional 

Grupo Folclórico de 

Santa Cruz de Vila Meã 

União de Freguesia de 

Ataíde, Oliveira, Real 

Associação 1977 População da 

freguesia 

Concelho ou 

várias freguesias 

Associação Desportiva 

de Fridão 

Fridão Associação 1979 Pároco Concelho ou 

várias freguesias 

Associação de Vila 

Garcia 

Vila Garcia Associação 2013 População da 

freguesia 

Freguesia 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

 

A tabela apresentada anteriormente (Tabela 1) permite-nos retirar algumas 

conclusões, nomeadamente o facto de que a freguesia de S. Gonçalo possui um grande 

número de sedes de organizações do Terceiro Sector (aproximadamente 28,6%) em 

comparação com as outras freguesias do concelho de Amarante. A freguesia de S. 

Gonçalo apresenta então 8 sedes de organizações, enquanto que nas outras freguesias o 

número varia entre 1 e 2. 
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53% 

4% 
4% 

39% 

Associação

Cooperativa

Fundação

IPSS

GRÁFICO 3 TIPO DE ORGANIZAÇÃO  

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

Relativamente ao tipo de organização do Terceiro Sector, como podemos ver no 

Gráfico 3, o mais comum é “associação” com 15 organizações, seguindo-se as “IPSS” 

com 11 organizações. Tal significa que aproximadamente 53% das organizações que 

responderam ao inquérito têm uma tipologia de “associação” e aproximadamente 39% 

tem tipologia de “IPSS”. Torna-se também importante referir que as restantes 

organizações inquiridas, ou seja, os cerca de 8% remanescentes dividiram-se pela 

tipologia de “fundação” ou “cooperativa”. Importa esclarecer que nos mantivemos fiel 

às respostas dos respondentes.  

No que concerne ao ano de criação das organizações podemos concluir que este 

se situa entre 1948 e 2013, sendo que aproximadamente 85,7% das organizações foram 

criadas entre os anos de 1974 e 2013. 

Relativamente aos actores que incentivaram a criação da organização, 

aproximadamente 35,7% das organizações reponderam “grupo de amigos”. Foram 

também, aproximadamente 28,6%, aquelas que responderam que foi a “população da 

freguesia” que incentivou a criação da organização.  

Por fim, em relação ao âmbito de actuação das organizações é possível concluir 

que grande parte actua no “concelho ou em várias freguesias” e isso é o que se deduz da 

maioria de respostas (67,9%). 
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TABELA 2 RESPOSTAS À CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO – CONTINUAÇÃO  

Designação da 

organização 

7. Em que organismos, 

de âmbito regional ou 

nacional, está integrada 

a Instituição? 

8. Inspiração 

Axiológica da 

organização 

9. Têm filiação com 

outras organizações? 

10. Têm protocolos 

com outros actores 

externos? 

Associação 

PROGREDIR 

União das IPSS Igreja Católica Não Segurança Social 

Associação Humanitária 

de Santiago 

União das IPSS Igreja Católica Não Município de Amarante, 

CSIF "Portas do 

Concelho", Equilibrium 

Centro Local de 

Animação e Promoção 

Rural 

União das IPSS Organização de 

Natureza Laica 

ANIMAR Segurança Social e 

Câmara Municipal de 

Amarante 

Associação Empresarial 

de Vila Meã 

Outra: Conselho 

Empresarial do Tâmega e 

Sousa 

Outra: Nenhuma Centro Empresarial do 

Tâmega e Sousa 

Associação Empresarial 

de Amarante, 

Medimarco 

União Desportiva e 

Cultural de Gondar 

Outra: Desporto Igreja Católica Langarares-França Não 

Corpo Nacional de 

Escutas 

Outra: Escutismo Igreja Católica CNE Não 

Grupo Desportivo de 

Cepelos 

Nenhuma Organização de 

Natureza Laica 

Não Não 

Infantário Creche O 

Miúdo 

União das IPSS Outra: sem 

identificação 

União Distrital das 

IPSS- Porto 

Instituto da Segurança 

Social 

Associação Emília 

Conceição Babo 

União das IPSS Igreja Católica Não Segurança Social 

Equação, Crl Nenhuma Organização de 

Natureza Laica 

Ctm-altromercato Não 

Associação Cultural e 

Desportiva Águia do 

Marão 

Nenhuma Igreja Católica Não Não 

Águas Bravas Clube Outra: Federação 

Portuguesa de Canoagem 

Organização de 

Natureza Laica 

Federação Portuguesa 

de Canoagem 

Câmara Municipal de 

Amarante 

Centro Cultural de 

Amarante 

Outra: AEEP Igreja Católica Fundação E.D.P, 

Calouste Gulbenkian, 

Manuel António da 

Mota 

Agrupamento de 

Escolas de Amarante, 

Amadeo de Sousa 

Cardoso 

Centro Social Vale 

Santa Natália 

União das IPSS Igreja Católica Não Não 

Associação das Obras 

Sociais SV Paulo 

Outro: Conferências de 

Sociedade SV Paulo 

Igreja Católica Não Não 

Associação Portuguesa 

de Deficientes de 

Amarante  

Nenhuma Organização de 

Natureza Laica 

Associação Portuguesa 

de Deficientes 

Clínica do Salto, 

Farmácia Costa, Ópticas 

Sousa, Garagem-Auto 

Associação Rancho da 

Casa do Povo de 

Figueiró (Santiago) 

Nenhuma Organização de 

Natureza Laica 

Federação de Folclore, 

Federação das 

colectividades 

INATEL 

Centro Social de Jazente União das IPSS Igreja Católica Não Segurança Social, 

Câmara Municipal, 

Junta de Freguesia, 

AMI 

Delegação da Cruz 

Vermelha de Amarante 

União das IPSS Igreja Católica Não Não 

Centro Social e Cultural 

da Paróquia do Divino 

Salvador de Real 

União das IPSS Igreja Católica Não Segurança Social 

(Protocolo RSI) 

Fundação do Colégio de 

S. Gonçalo 

União das IPSS Igreja Católica Não Segurança Social 

(Acordo de 

Cooperação) 

Cruzada do Bem- 

Patronato da Sagrada 

Família de Telões 

União das IPSS Igreja Católica Não Segurança Social, 

Banco Alimentar, 

Núcleos Locais de 

Inserção de Amarante 
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O Bem-Estar 

(Associação de 

Solidariedade Social de 

Gondar) 

União das IPSS Organização de 

Natureza Laica 

Não Segurança Social, 

Câmara Municipal 

Casa do Povo de Telões União das IPSS Igreja Católica Não Segurança Social 

Associação Desportiva 

de Amarante 

Nenhuma Igreja Católica Associação de Andebol, 

Atletismo, Futebol, 

Canoagem, Trail 

Running 

TMG, Foto 200, 

Ópticas Cunha 

Grupo Folclórico de 

Santa Cruz de Vila Meã 

Outra: Federação do 

Folclore Português 

Organização de 

Natureza Laica 

Não Não 

Associação Desportiva 

de Fridão 

Outra: FADA - Federação 

das Associação 

Desportivas de Amarante 

Igreja Católica FADA Junta de Freguesia de 

Fridão 

Associação de Vila 

Garcia 

Nenhuma Igreja Católica Não Não 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

 

Através da análise das respostas apresentadas anteriormente (Tabela 2) podemos 

concluir que cerca de 46,4% do universo das organizações que responderam ao 

inquérito estão integradas na “União das IPSS”. Por sua vez o remanescente de 

organizações, aproximadamente 33,6% respondeu “outra” ou “nenhuma”. 

GRÁFICO 4 INSPIRAÇÃO AXIOLÓGICA DAS ORGANIZAÇÕES  

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

Relativamente à inspiração axiológica das organizações, como podemos 

observar através do Gráfico 4, um número significativo escolheu a opção “Igreja 

Católica”, cerca de 64%. As restantes organizações dividiram-se pelas opções “outra” 

(aproximadamente 7%) ou “organização de natureza laica” (cerca de 29%). 

No que concerne à questão sobre filiações, 50% das organizações responderam 

que não possuem filiação noutras organizações. Relativamente a protocolos 

64% 

29% 

7% 
Igreja Católica

Organização de

natureza laica

Outra
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aproximadamente 35,7% das organizações responderam que não têm quaisquer 

protocolos com outras organizações e 35,7% responderam que têm, entre outros, 

protocolos com a Segurança Social. 

TABELA 3 RESPOSTAS À CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO – CONTINUAÇÃO  

Designação da 

organização 

11. Número total 

de sócios (ou 

cooperantes se 

Cooperativa)? 

12. Sócios do 

sexo 

masculino 

13. Número total 

estimado de 

beneficiários da 

organização 

14. Fontes de financiamento da 

organização 

Associação 

PROGREDIR 

142 76 50 Utentes/ Beneficiários, Segurança 

Social, Rendimentos de bens próprios 

Associação Humanitária 

de Santiago 

404 135 124 Utentes/ Beneficiários, Autarquia ou 

Junta de Freguesia, Segurança Social, 

Rendimentos de bens próprios 

Centro Local de 

Animação e Promoção 

Rural 

117 55 130 Utentes/ Beneficiários, Segurança 

Social, Autarquia ou Junta de 

Freguesia, Rendimentos de bens 

próprios 

Associação Empresarial 

de Vila Meã 

130 0 1000 Utentes/ Beneficiários, Outro: Quotas 

União Desportiva e 

Cultural de Gondar 

300 250 1500 Utentes/ Beneficiários, Autarquia ou 

Junta de Freguesia 

Corpo Nacional de 

Escutas 

72 35 72 Utentes/ Beneficiários, Autarquia ou 

Junta de Freguesia, Outro: campanhas 

de angariação 

Grupo Desportivo de 

Cepelos 

250 230 250 Utentes/ Beneficiários 

Infantário Creche O 

Miúdo 

670 300 250 Utentes/ Beneficiários, Segurança 

Social 

Associação Emília 

Conceição Babo 

159 87 22 Utentes/ Beneficiários, Segurança 

Social 

Equação, Crl 10 s/i s/i Outro: Vendas e financiamentos 

europeus 

Associação Cultural e 

Desportiva Águia do 

Marão 

400 314 10 Utentes/ Beneficiários 

Águas Bravas Clube 500 200 50 Utentes/ Beneficiários, Autarquia ou 

Junta de Freguesia 

Centro Cultural de 

Amarante 

190 80 790 Utentes/ Beneficiários, Outro:POPH, 

Ministério da Educação e Fundações 

referidas anteriormente 

Centro Social Vale 

Santa Natália 

261 170 50 Utentes/ Beneficiários, Autarquia ou 

Junta de Freguesia 

Associação das Obras 

Sociais SV Paulo 

5 3 11 Utentes/ Beneficiários, Autarquia ou 

Junta de Freguesia, Outro: Colectas 

Associação Portuguesa 

de Deficientes de 

Amarante  

75 35 3600 Utentes/ Beneficiários 

Associação Rancho da 

Casa do Povo de 

Figueiró (Santiago) 

314 264 3000 Utentes/ Beneficiários, Autarquia ou 

Junta de Freguesia, Rendimentos de 

Bens próprios, Outro: Donativos da 

População 

Centro Social de Jazente 320 150 15 Utentes/ Beneficiários, Autarquia ou 

Junta de Freguesia, Segurança Social 

Delegação da Cruz 

Vermelha de Amarante 

1250 700 56000 (população 

do concelho) 

Utentes/ Beneficiários, Outro 

Centro Social e Cultural 

da Paróquia do Divino 

Salvador de Real 

s/i s/i 63 Utentes/ Beneficiários, Segurança 

Social 

Fundação do Colégio de 

S. Gonçalo 

s/i s/i 250 Utentes/ Beneficiários, Segurança 

Social 
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Cruzada do Bem- 

Patronato da Sagrada 

Família de Telões 

s/i s/i 356 Utentes/ Beneficiários, Segurança 

Social, Outro: Donativos 

O Bem-Estar 

(Associação de 

Solidariedade Social de 

Gondar) 

299 s/i 380 Utentes/ Beneficiários, Autarquia ou 

Junta de Freguesia, Segurança Social 

Casa do Povo de Telões 1020 600 1020 Utentes/ Beneficiários, Segurança 

Social 

Associação Desportiva 

de Amarante 

800 400 400 Utentes/ Beneficiários, Autarquia ou 

Junta de Freguesia, Rendimentos de 

bens próprios 

Grupo Folclórico de 

Santa Cruz de Vila Meã 

64 30 64 Autarquia ou Junta de Freguesia, 

Outro: Exibições remuneradas e 

Cantares de Janeiras 

Associação Desportiva 

de Fridão 

380 220 65 Outro: quotas 

Associação de Vila 

Garcia 

s/i s/i 800 

 

Autarquia ou Junta de Freguesia, 

Rendimentos de bens próprios 

s/i-Sem Informação 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

 

A Tabela 3 permite-nos retirar alguma informação sobre as organizações que 

responderam, nomeadamente o facto de que o número de sócios ou cooperantes destas 

organizações varia entre 5 e 1020, sendo que cerca de 67,9% das organizações possuem 

mais de 100 sócios ou cooperantes. No total, as 28 organizações que responderam ao 

inquérito têm 8132 sócios ou cooperantes. Ainda relativamente à pergunta sobre os 

sócios, podemos concluir que o sexo masculino é ligeiramente superior em relação ao 

sexo feminino, sendo que 42,9% das organizações responderam que o número de sócios 

do sexo masculino é superior ao número de sócios do sexo oposto. Torna-se também 

importante salientar o facto de que algumas organizações não responderam a esta 

questão. 

Relativamente ao número de beneficiários da organização é possível concluir 

que os números são muito díspares variando entre 10 e 56000. Aproximadamente 

39,3% das organizações que responderam ao inquérito alcançam menos de 100 

beneficiários e apenas 21,4% das organizações apresentam um número superior a 1000 

beneficiários. As organizações que se inserem neste último facto são a Associação 

Empresarial de Vila Meã, a União Desportiva e Cultural de Gondar, a Associação 

Portuguesa de Deficientes de Amarante, a Associação Rancho da Casa do Povo de 

Figueiró (Santiago), a Delegação da Cruz Vermelha de Amarante e a Casa do Povo de 

Telões. 
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Através da análise das respostas das organizações do Terceiro Sector do 

concelho de Amarante podemos deduzir que as principais fontes de financiamento são 

os “Utentes/Beneficiários” (85,7% dos casos), seguindo-se a “Autarquia ou Junta de 

Freguesia” presente em 46,4%. A opção que apresenta um menor número de respostas 

(21,4%) são os Rendimentos de Bens Próprios. Como foi pedido que as organizações 

escolhessem uma ou mais opções de resposta nesta questão é possível também concluir 

que as organizações que têm cumulativamente como fonte de financiamento Utentes/ 

Beneficiário e Autarquia ou Junta de Freguesia ou ainda Utentes/ Beneficiário e 

Segurança Social também apresentam grande parte das respostas, aproximadamente 39, 

3% em ambos os conjuntos de fontes de financiamento. 

TABELA 4 RESPOSTAS À CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DAS 

ORGANIZAÇÕES  

 Designação da 

organização 

1. Número total 

de funcionários/ 

colaboradores 

1.2. 

Funcionários do 

sexo feminino 

1.3. 

Funcionários 

com o Ensino 

Superior 

(Licenciatura, 

Mestrado ou 

Doutoramento) 

1.4. Funcionários 

com habilitações 

literárias entre o 9º 

e o 12º ano de 

escolaridade 

1.5. Funcionários 

com habilitações 

literárias 

inferiores ao 9º 

ano de 

escolaridade 

Associação 

PROGREDIR 

5 5 1 1 3 

Associação 

Humanitária de 

Santiago 

7 7 1 6 0 

Centro Local de 

Animação e Promoção 

Rural 

18 16 4 8 6 

Associação 

Empresarial de Vila 

Meã 

2 2 2 0 0 

União Desportiva e 

Cultural de Gondar 

2 1 0 2 0 

Corpo Nacional de 

Escutas 

0 0 0 0 0 

Grupo Desportivo de 

Cepelos 

30 5 20 5 5 

Infantário Creche O 

Miúdo 

43 42 15 25 3 

Associação Emília 

Conceição Babo 

7 6 3 4 0 

Equação, Crl 1 0 1 0 0 

Associação Cultural e 

Desportiva Águia do 

Marão 

3 0 0 1 2 

Águas Bravas Clube 10 4 4 6 0 

Centro Cultural de 

Amarante 

32 12 28 4 0 

Centro Social Vale 

Santa Natália 

6 6 1 5 0 

Associação das Obras 

Sociais SV Paulo 

0 0 0 0 0 

Associação Portuguesa 0 0 0 0 0 
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de Deficientes de 

Amarante  

Associação Rancho da 

Casa do Povo de 

Figueiró (Santiago) 

0 0 0 0 0 

Centro Social de 

Jazente 

5 5 1 3 1 

Delegação da Cruz 

Vermelha de 

Amarante 

7 4 0 7 0 

Centro Social e 

Cultural da Paróquia 

do Divino Salvador de 

Real 

19 18 5 11 3 

Fundação do Colégio 

de S. Gonçalo 

45 45 13 21 11 

Cruzada do Bem- 

Patronato da Sagrada 

Família de Telões 

8 8 1 5 2 

O Bem-Estar 

(Associação de 

Solidariedade Social 

de Gondar) 

40 33 12 26 2 

Casa do Povo de 

Telões 

9 8 2 7 0 

Associação Desportiva 

de Amarante 

10 4 8 2 0 

Grupo Folclórico de 

Santa Cruz de Vila 

Meã 

0 0 0 0 0 

Associação Desportiva 

de Fridão 

0 0 0 0 0 

Associação de Vila 

Garcia 

8 2 3 7 1 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

A tabela anterior (Tabela 4) diz respeito aos recursos humanos. Através dela 

(Tabela 4) é possível deduzir alguns factos, nomeadamente que o número de 

funcionários assalariados varia entre 0 e 45. Sendo que 6 organizações têm zero 

funcionários, 14 organizações têm entre 1 e 10 funcionários e 8 organizações têm mais 

de 10 funcionários. As 28 organizações do Terceiro Sector do concelho de Amarante 

que responderam ao inquérito empregam no total 317 pessoas.  Tal como é referido nos 

anexos, o concelho de Amarante tinha em 2011 um total de 21590 indivíduos 

empregues, logo estas 28 organizações empregam aproximadamente 1,5% da população 

total do concelho. 

Relativamente ao género dos funcionários podemos concluir que 233 

funcionários pertencem ao sexo feminino, ou seja, apenas 26,50% do total dos 

funcionários das organizações que responderam ao inquérito são do sexo masculino. 
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GRÁFICO 5 HABILITAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS  

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

No que concerne às habilitações dos funcionários (Gráfico 5) é possível concluir 

que aproximadamente 49% do total dos funcionários têm habilitações literárias 

compreendidas entre o 9º e o 12º ano de escolaridade, cerca de 39% dos funcionários 

possuem habilitações ao nível do Ensino Superior (Licenciatura, Mestrado ou 

Doutoramento) e apenas aproximadamente 12% dos funcionários têm habilitações 

literárias inferiores ao 9º ano de escolaridade. 

 

TABELA 5 RESPOSTAS À CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DAS 

ORGANIZAÇÕES – CONTINUAÇÃO  

 Designação da 

organização 

1.6. Pessoal 

Técnico Superior 

1.7. Pessoal 

Administrativo 

1.8. Pessoal Auxiliar 2. Têm colaboradores em 

regime de voluntariado? 

Se sim, quantos? 

Associação 

PROGREDIR 

1 0 4 3 

Associação Humanitária 

de Santiago 

1 0 6 3 

Centro Local de 

Animação e Promoção 

Rural 

3 0 15 Não 

Associação Empresarial 

de Vila Meã 

0 2 0 1 

União Desportiva e 

Cultural de Gondar 

0 2 0 14 

 

Corpo Nacional de 

Escutas 

0 0 0 70 

Grupo Desportivo de 

Cepelos 

10 10 10 30 

Infantário Creche O 

Miúdo 

14 1 28 5 

Associação Emília 

Conceição Babo 

3 0 4 Não 

Equação, Crl 1 0 0 5 

39% 

49% 

12% 
Funcionários com o Ensino

Superior

Funcionários com habilitações

literárias entre o 9º e o 12º ano

Funcionários com habilitações

literárias inferiores ao 9º ano
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Associação Cultural e 

Desportiva Águia do 

Marão 

0 1 2 2 

Águas Bravas Clube 1 0 9 Não 

Centro Cultural de 

Amarante 

24 5 3 5 

Centro Social Vale 

Santa Natália 

1 1 4 Não 

Associação das Obras 

Sociais SV Paulo 

0 0 0 11 

Associação Portuguesa 

de Deficientes de 

Amarante  

0 0 0 8 

Associação Rancho da 

Casa do Povo de 

Figueiró (Santiago) 

0 0 0 100 

Centro Social de Jazente 1 0 4 5 

Delegação da Cruz 

Vermelha de Amarante 

0 2 5 69 

Centro Social e Cultural 

da Paróquia do Divino 

Salvador de Real 

3 2 14 Não 

Fundação do Colégio de 

S. Gonçalo 

19 1 25 Não 

Cruzada do Bem- 

Patronato da Sagrada 

Família de Telões 

1 1 6 Não 

O Bem-Estar 

(Associação de 

Solidariedade Social de 

Gondar) 

12 3 25 5 

Casa do Povo de Telões 2 1 6 Não 

Associação Desportiva 

de Amarante 

0 1 9 20 

Grupo Folclórico de 

Santa Cruz de Vila Meã 

0 0 0 10 

Associação Desportiva 

de Fridão 

0 0 0 Não 

Associação de Vila 

Garcia 

0 4 4 Não 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

A tabela acima apresentada (Tabela 5) permite-nos retirar algumas conclusões, 

nomeadamente o facto de que o “Pessoal Auxiliar” representa aproximadamente 

57,73% da totalidade de funcionários das 28 organizações, seguindo-se o “Pessoal 

Técnico Superior” com cerca de 30,60% da totalidade dos funcionários e por sua vez o 

“Pessoal Administrativo” que representa apenas 11,67% da totalidade dos funcionários. 

No que concerne à questão sobre voluntariado é possível deduzir que 10 das 

organizações que responderam ao inquérito não possuem colaboradores em regime de 

voluntariado. Os colaboradores em regime de voluntariado das restantes 18 

organizações perfazem um total de 366. Contudo o número de voluntários em 11 
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organizações é bastante diminuto, uma vez que é igual ou inferior a 10.
7
 Tal facto vem 

validar o que Rotolo (2003, citado por Serapioni et al, 2013), refere em relação ao 

voluntariado, então segundo este autor a importância concedida ao voluntariado no 

âmbito do Terceiro Sector depende do apoio organizacional que este consegue dar ao 

voluntariado.  

 

TABELA 6 RESPOSTAS À CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DAS 

ORGANIZAÇÕES – CONTINUAÇÃO  

Designação da 

organização 

2.1. Voluntários com 

o ensino superior 

2.2. Voluntários com 

habilitações literárias 

entre o 9º e o 12º ano 

de escolaridade 

2.3. Voluntários com 

habilitações literárias 

inferiores ao 9º ano de 

escolaridade 

2.4. O 

voluntariado está 

relacionado com: 

Associação 

PROGREDIR 

3 0 0 Dirigentes 

Associação Humanitária 

de Santiago 

2 0 1 Tarefas 

indiferenciadas 

Centro Local de 

Animação e Promoção 

Rural 

     

Associação Empresarial 

de Vila Meã 

0 0 0 Tarefas técnicas 

União Desportiva e 

Cultural de Gondar 

2 10 2 Dirigentes 

Corpo Nacional de 

Escutas 

17 21 32 Dirigentes 

Grupo Desportivo de 

Cepelos 

20 5 5 Tarefas 

indiferenciadas 

Infantário Creche O 

Miúdo 

5 0 0 Dirigentes 

Associação Emília 

Conceição Babo 

     

Equação, Crl 4 1 0 Tarefas 

indiferenciadas 

Associação Cultural e 

Desportiva Águia do 

Marão 

0 1 1 Tarefas 

indiferenciadas 

Águas Bravas Clube      

Centro Cultural de 

Amarante 

5 0 0 Dirigentes 

Centro Social Vale 

Santa Natália 

     

Associação das Obras 

Sociais SV Paulo 

0 5 6 Tarefas 

indiferenciadas 

Associação Portuguesa 

de Deficientes de 

Amarante  

6 2 0 Dirigentes, Tarefas 

indiferenciadas 

Associação Rancho da 

Casa do Povo de 

Figueiró (Santiago) 

7 83 10 Dirigentes, Tarefas 

técnicas, Tarefas 

indiferenciadas 

                                                           
7  Associação Humanitária de Santiago, Associação PROGREDIR, Associação Empresarial de Vila Meã, Infantário 

Creche O Miúdo, Associação Cultural e Desportiva Águia do Marão, Equação Crl, Centro Cultural de Amarante, 

Associação Portuguesa de Deficientes de Amarante, Centro Social de Jazente e O Bem-Estar (Associação de 

Solidariedade Social de Gondar). 
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Centro Social de Jazente 5 0 0 Tarefas 

indiferenciadas 

Delegação da Cruz 

Vermelha de Amarante 

28 41 0 Dirigentes, Tarefas 

técnicas, Tarefas 

indiferenciadas 

Centro Social e Cultural 

da Paróquia do Divino 

Salvador de Real 

     

Fundação do Colégio de 

S. Gonçalo 

     

Cruzada do Bem- 

Patronato da Sagrada 

Família de Telões 

     

O Bem-Estar 

(Associação de 

Solidariedade Social de 

Gondar) 

4 1 0 Dirigentes 

Casa do Povo de Telões      

Associação Desportiva 

de Amarante 

0 20 0 Tarefas 

indiferenciadas 

Grupo Folclórico de 

Santa Cruz de Vila Meã 

0 0 10 Dirigentes 

Associação Desportiva 

de Fridão 

     

Associação de Vila 

Garcia 

     

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

GRÁFICO 6 HABILITAÇÕES DOS VOLUNTÁRIOS  

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA  

O gráfico apresentado anteriormente (Gráfico 6) permite-nos tirar algumas 

conclusões, nomeadamente o facto de que 52% dos colaboradores em regime de 

voluntariado têm entre o 9º e o 12º ano de escolaridade, 30% têm como habilitações 

literárias o ensino superior e 18% têm habilitações literárias inferiores ao 9º ano de 

escolaridade. 

No que concerne à questão sobre quais as actividades que estão relacionadas 

com o voluntariado, podemos concluir através da Tabela 6 que a maioria das 

30% 

52% 

18% 

Voluntários com o ensino

superior

Voluntários com habilitações

literárias entre o 9º e o 12º ano

Voluntários com habilitações

literárias inferiores ao 9º ano
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organizações escolheu as opções “Dirigentes” e “Tarefas indiferenciadas”, com 7 

respostas cada. Torna-se ainda importante salientar que apenas o voluntariado da 

Associação Empresarial de Vila Meã está relacionado com as “Tarefas técnicas”. 

TABELA 7 RESPOSTAS À CARACTERIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DAS 

ORGANIZAÇÕES  

Designação da 

organização 

1. Instalações onde exerce a 

actividade 

2.Transporte 3. Espaços físicos da organização 

Associação 

PROGREDIR 

Cedidas gratuitamente Próprio Sala de Reunião 

Associação Humanitária 

de Santiago 

Arrendadas Próprio Outro: Gabinete técnico, sala de 

espera, wc adaptado, lavandaria, 

cozinha, despensa, área de pessoal com 

wc. 

Centro Local de 

Animação e Promoção 

Rural 

Próprias Próprio Sala de Espectáculos, Sala de Reunião, 

Espaços Verdes ao Ar livre, Parque 

Infantil 

Outro: Cozinha, refeitório, lavandaria, 

salas de formação 

Associação Empresarial 

de Vila Meã 

Próprias Próprio Sala de Reunião 

União Desportiva e 

Cultural de Gondar 

Próprias Nenhum Outro: Campo de futebol 

Corpo Nacional de 

Escutas 

Cedidas gratuitamente Próprio Sala de Reunião, Espaços Verdes ao 

Ar livre 

Grupo Desportivo de 

Cepelos 

Próprias Próprio Outro: Campo de Futebol com Sede 

Infantário Creche O 

Miúdo 

Próprias Próprio Sala de Reunião, Espaços Verdes ao 

Ar livre, Parque Infantil 

Outro: Sala polivalente 

Associação Emília 

Conceição Babo 

Próprias Próprio Sala de Reunião 

Equação, Crl Cedidas gratuitamente Próprio Outro: Loja e armazém 

Associação Cultural e 

Desportiva Águia do 

Marão 

Próprias Nenhum Sala de Espectáculos, Sala de Reunião 

Outro: Café/Bar 

Águas Bravas Clube Cedidas gratuitamente Próprio Sala de Reunião, Espaços Verdes ao 

Ar livre, Sala de Ginástica 

Outro: Posto náutico 

Centro Cultural de 

Amarante 

Arrendadas Nenhum Sala de Espectáculos, Sala de Reunião, 

Espaços Verdes ao Ar livre, Sala de 

Ginástica 

Outro: Salas de aulas 

Centro Social Vale 

Santa Natália 

Próprias Cedido gratuitamente Sala de Reunião, Espaços Verdes ao 

Ar livre, Sala de Ginástica 

Associação das Obras 

Sociais SV Paulo 

Cedidas gratuitamente Nenhum Sala de Reunião 

Outro: Sala de armazém 

Associação Portuguesa 

de Deficientes de 

Amarante  

Cedidas gratuitamente Nenhum Outro: Sala de actividades gerais 

Associação Rancho da 

Casa do Povo de 

Figueiró (Santiago) 

Próprias Alugado Sala de Espectáculos, Sala de Reunião, 

Espaços Verdes ao Ar livre, Sala de 

Ginástica 

Centro Social de Jazente Arrendadas Próprio Sala de espectáculos, Sala de Reunião, 

Espaços Verdes ao Ar livre 

Delegação da Cruz 

Vermelha de Amarante 

Próprias Próprio Sala de reunião 

Outro: Sede 

Centro Social e Cultural 

da Paróquia do Divino 

Salvador de Real 

Próprias Próprio Espaços Verdes ao ar livre 

Outro: Sala de actividades gerais 
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Fundação do Colégio de 

S. Gonçalo 

Próprias Próprio Sala de Espectáculos, Sala de Reunião, 

Espaços Verdes ao Ar livre, Sala de 

Ginástica, Polidesportivo, Piscina, 

Parque Infantil 

Outro: Laboratórios e Biblioteca 

Cruzada do Bem- 

Patronato da Sagrada 

Família de Telões 

Cedidas gratuitamente Próprio Sala de reunião, Espaços Verdes ao Ar 

livre 

Outro: Sala de actividades 

polivalentes, refeitório, secretaria, 

lavandaria 

O Bem-Estar 

(Associação de 

Solidariedade Social de 

Gondar) 

Próprias Próprio Sala de Reunião, Espaços Verdes ao 

Ar livre, Sala de Ginástica, Parque 

Infantil 

Casa do Povo de Telões Próprias Próprio Sala de Espectáculos, Sala de reunião, 

Espaços Verdes ao Ar livre 

Outro: Secretaria 

Associação Desportiva 

de Amarante 

Cedidas gratuitamente Próprio Outro: Sede 

Grupo Folclórico de 

Santa Cruz de Vila Meã 

Próprias Alugado Sala de Espectáculos, Espaços Verdes 

ao Ar livre 

Associação Desportiva 

de Fridão 

Próprias Nenhum Sala de Reunião 

Outro: Campo de Futebol de 11 

Associação de Vila 

Garcia 

Próprias Próprio Outro: Campo de Futebol, Bar 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

O conjunto de respostas apresentado na tabela anterior (Tabela 7) diz respeito às 

instalações e equipamentos das 28 organizações que responderam ao inquérito. 

Através de uma breve análise é possível concluir que na sua maioria as 

organizações exercem as suas actividades em instalações próprias (60,71%) e apenas 

uma pequena parte das organizações tem instalações arrendadas (10,71%). No que diz 

respeito ao transporte também é possível concluir que um número significativo possui 

transporte próprio (67,86%), no entanto 6 organizações responderam que não possuem 

transportes. O facto da maioria das organizações respondentes ter instalações e 

transporte próprio pode estar relacionado com um dos princípios que Amado (2007) faz 

referência: quando as organizações do Terceiro Sector têm lucros reinvestem na própria 

organização, permitindo por isso a aquisição dos bens anteriormente referenciados. 

Relativamente aos espaços físicos podemos concluir que o mais comum às 28 

organizações é a “sala de reunião” com 60,71% das respostas. Os “espaços verdes ao ar 

livre” também estão presentes em grande parte das organizações (46,43%) e a “sala de 

ginástica” com 21,43% das respostas. 
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TABELA 8 RESPOSTAS À CARACTERIZAÇÃO DAS VALÊNCIAS E ACTIVIDADES DAS 

ORGANIZAÇÕES  

Designação da 

organização 

1. Infância 2. Adolescência e juventude 3. Adultos 

Associação 

PROGREDIR 

Nenhuma Nenhuma   

Associação Humanitária 

de Santiago 

Outro: Refeitório Nenhuma   

Centro Local de 

Animação e Promoção 

Rural 

Creche, Actividades Desportivas, 

Expressão Musical, Expressão 

Plástica 

ATL – 2º Ciclo, Actividades 

Desportivas, Expressão Musical, 

Expressão Plástica 

  

Associação Empresarial 

de Vila Meã 

Nenhuma Nenhuma   

União Desportiva e 

Cultural de Gondar 

Actividades Desportivas Nenhuma Nenhuma 

Corpo Nacional de 

Escutas 

Actividades Desportivas, 

Expressão Musical, Expressão 

Plástica, Expressão Dramática 

Actividades Desportivas, 

Expressão Musical, Expressão 

Plástica, Expressão Dramática 

Nenhuma 

Grupo Desportivo de 

Cepelos 

Nenhuma Actividades Desportivas Actividades Desportivas 

Infantário Creche O 

Miúdo 

Creche, Pré-escolar Nenhuma Nenhuma 

Associação Emília 

Conceição Babo 

Creche Nenhuma Nenhuma 

Equação, Crl Nenhuma Acções de sensibilização Outro: Promoção do 

Comércio Justo 

Associação Cultural e 

Desportiva Águia do 

Marão 

Actividades Desportivas, 

Expressão Musical 

Actividades Desportivas, 

Expressão Musical 

Expressão Musical, 

Actividades Desportivas, 

Centro de Convívio 

Águas Bravas Clube Actividades Desportivas Actividades Desportivas Actividades Desportivas 

Centro Cultural de 

Amarante 

Pré-escolar, Expressão Musical, 

Expressão Plástica, Expressão 

Dramática,  

Outro: Conservatório oficial de 

Música e Dança 

Expressão Musical,  

Outro: Musica dança teatro 

Outro: Música dança teatro 

Centro Social Vale 

Santa Natália 

Outro: Animação Sociocultural Nenhuma Centro de Convívio 

Associação das Obras 

Sociais SV Paulo 

Nenhuma Nenhuma Nenhuma 

Associação Portuguesa 

de Deficientes de 

Amarante  

Expressão Plástica Nenhuma Centro de Convívio 

Associação Rancho da 

Casa do Povo de 

Figueiró (Santiago) 

Nenhuma Expressão Musical Actividades Desportivas 

Centro Social de Jazente Nenhuma Nenhuma Nenhuma 

Delegação da Cruz 

Vermelha de Amarante 

Nenhuma Nenhuma Nenhuma 

Centro Social e Cultural 

da Paróquia do Divino 

Salvador de Real 

Nenhuma Nenhuma Nenhuma 

Fundação do Colégio de 

S. Gonçalo 

Creche, Pré-escolar, Apoio 

Psicopedagógico, Actividades 

Desportivas, Expressão Musical, 

Expressão Plástica, Expressão 

Dramática 

Nenhuma Nenhuma 

Cruzada do Bem- 

Patronato da Sagrada 

Família de Telões 

Nenhuma Nenhuma Nenhuma 

O Bem-Estar 

(Associação de 

Solidariedade Social de 

Gondar) 

Creche Nenhuma Nenhuma 

Casa do Povo de Telões Nenhuma Nenhuma Centro de Convívio 
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Associação Desportiva 

de Amarante 

Actividades Desportivas Actividades Desportivas Actividades Desportivas 

Grupo Folclórico de 

Santa Cruz de Vila Meã 

Nenhuma Nenhuma Expressão Musical 

Associação Desportiva 

de Fridão 

Actividades Desportivas Actividades Desportivas Actividades Desportivas 

Associação de Vila 

Garcia 

Nenhuma Nenhuma Actividades Desportivas, 

Centro de Convívio 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

A tabela anterior (Tabela 8) diz respeito a questões sobre valências e actividades 

da organização. Através dela torna-se possível tirar algumas conclusões, nomeadamente 

o facto de que 13 organizações reponderam negativamente à questão sobre se possuíam 

valências relacionadas com a infância. Das restantes organizações que responderam 

positivamente a esta questão, a maioria (8 organizações) disse que esta valência estava 

relacionada com actividades de âmbito desportivo, seguindo-se a opção “creche” e 

“expressão musical” ambas com 5 respostas cada. 

Relativamente à valência adolescência e juventude podemos concluir que grande 

parte das organizações (18) respondeu negativamente a esta questão. Sendo que das 

organizações que responderam positivamente a esta questão a maioria escolheu a opção 

“actividades desportivas” (25%) e “expressão musical” (cerca de 17,86%). 

É possível deduzir que 11 organizações responderam negativamente a esta 

questão. As organizações que responderam positivamente a esta questão, na sua 

maioria, escolheram as opções “actividades desportivas” (aproximadamente 29,17%) e 

“centro de convívio” (cerca de 20,83%). 

 

TABELA 9 RESPOSTAS À CARACTERIZAÇÃO DAS VALÊNCIAS E ACTIVIDADES DAS 

ORGANIZAÇÕES – CONTINUAÇÃO  

Designação da 

organização 

4. Terceira idade 5. Apoio à Deficiência 6. Outros Serviços de Apoio 

Social 

Associação 

PROGREDIR 

Serviços de Apoio Domiciliário Nenhuma Nenhuma 

Associação Humanitária 

de Santiago 

Serviços de Apoio Domiciliário, 

Outro: Espaço sénior 

Nenhuma Outro: Ginástica, Ioga 

Centro Local de 

Animação e Promoção 

Rural 

Centro de Convívio, Serviços de 

Apoio Domiciliário, Actividades 

Culturais 

Nenhuma Refeitório Social, 

Outro: Banco livro escolar, loja 

social, serviço de atendimento e 

informação 

Associação Empresarial 

de Vila Meã 

Nenhuma Nenhuma Outro: Desempregados 

União Desportiva e 

Cultural de Gondar 

Nenhuma Nenhuma Nenhuma 

Corpo Nacional de 

Escutas 

Nenhuma Outro: Se surgir algum caso 

recebemos com agrado 

Outro: Colaboramos com a 

paróquia ou com outras 
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associações se for necessário. 

Grupo Desportivo de 

Cepelos 

Nenhuma Nenhuma Nenhuma 

Infantário Creche O 

Miúdo 

Nenhuma Nenhuma Nenhuma 

Associação Emília 

Conceição Babo 

Centro de Dia Serviços de Apoio 

Domiciliário 

Nenhuma 

Equação, Crl Nenhuma Nenhuma Nenhuma 

Associação Cultural e 

Desportiva Águia do 

Marão 

Centro de Convívio, Actividades 

Culturais 

Nenhuma Nenhuma 

Águas Bravas Clube Actividades Físicas Nenhuma Nenhuma 

Centro Cultural de 

Amarante 

Nenhuma Nenhuma Nenhuma 

Centro Social Vale 

Santa Natália 

Centro de dia, Centro de 

convívio, Serviços de Apoio 

Domiciliário  

Nenhuma Nenhuma 

Associação das Obras 

Sociais SV Paulo 

Nenhuma Nenhuma Apoio a Sem-abrigo, Apoio a 

Toxicodependentes,  

Outro: Apoio a famílias 

carenciadas 

Associação Portuguesa 

de Deficientes de 

Amarante  

Nenhuma Centro de Convívio Nenhuma 

Associação Rancho da 

Casa do Povo de 

Figueiró (Santiago) 

Nenhuma Nenhuma Nenhuma 

Centro Social de Jazente Serviços de Apoio Domiciliário Nenhuma Outro: Distribuição de bens da 

AMI 

Delegação da Cruz 

Vermelha de Amarante 

Nenhuma Nenhuma Outro: Transporte de doentes 

Centro Social e Cultural 

da Paróquia do Divino 

Salvador de Real 

Centro de dia, Serviços de Apoio 

Domiciliário 

Nenhuma Outro: Cooperação com o 

Banco Alimentar, Equipa RSI, 

Atendimento Integrado no 

âmbito da Acção Social Local  

Fundação do Colégio de 

S. Gonçalo 

Nenhuma Nenhuma Nenhuma 

Cruzada do Bem- 

Patronato da Sagrada 

Família de Telões 

Serviços de Apoio Domiciliário, 

Actividades Culturais 

Nenhuma Outro: Centro Comunitário 

O Bem-Estar 

(Associação de 

Solidariedade Social de 

Gondar) 

Centro de Dia, Lar, Serviços de 

Apoio Domiciliário 

Nenhuma Outro: Equipa RSI 

Casa do Povo de Telões Centro de dia, Centro de 

convívio, Serviços de Apoio 

Domiciliário  

Nenhuma Outro: Prestação de serviços da 

Segurança Social 

Associação Desportiva 

de Amarante 

Actividades Físicas Actividade desportiva Apoios Económicos 

Grupo Folclórico de 

Santa Cruz de Vila Meã 

Nenhuma Nenhuma Nenhuma 

Associação Desportiva 

de Fridão 

Nenhuma Nenhuma Nenhuma 

Associação de Vila 

Garcia 

Nenhuma Nenhuma Nenhuma 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

A tabela apresentada anteriormente (Tabela 9) dá continuidade às questões sobre 

valências e actividades da organização. Desta forma e através de uma breve análise 

torna-se possível tirar algumas conclusões, nomeadamente o facto de que 15 

organizações responderam negativamente à questão relativa às valências na terceira 
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idade. As organizações que responderam positivamente a esta questão na sua maioria 

exercem actividades no âmbito dos “serviços de apoio domiciliários” (aproximadamente 

32,14%) e “centro de dia” (aproximadamente 17,86%). 

No que concerne à valência apoio à deficiência torna-se possível concluir que 

uma parte significativa respondeu negativamente a esta questão (24 organizações). 

Desta forma deduz-se que apenas 4 organizações, ou seja, aproximadamente 14,29% 

têm como valência o apoio à deficiência. 

Relativamente à questão sobre “outros serviços de apoio social” podemos 

concluir que 16 organizações reponderam negativamente a esta questão. 

 

TABELA 10 RESPOSTAS ÀS PERSPECTIVAS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL NA ZONA DE 

INTERVENÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES  

Designação da 

organização 

1. Principais 

debilidades/problemas 

da zona de intervenção 

2. O que poderá ser feito 

para se minimizar esses 

problemas? 

3. Que medidas estão a 

ser adoptadas, com vista 

a uma melhor 

correspondência entre a 

oferta de 

respostas/apoios sociais 

e as novas necessidades 

sociais da população? 

4. Principais 

potencialidades do 

concelho de 

Amarante 

Associação 

PROGREDIR 

Desemprego, 

Envelhecimento da 

população 

Outro: Abertura de novas 

empresas para dinamizar 

o emprego 

Parcerias/protocolos com 

outras Instituições 

Turismo 

Associação 

Humanitária de 

Santiago 

Desemprego, 

Envelhecimento da 

população, Pobreza, 

Rede de Transportes 

Deficitária, Carência de 

determinados serviços/ 

equipamentos 

Outro: Investimento 

empresarial no local, para 

criar emprego, diminuir a 

emigração, o isolamento 

dos idosos, e ajudar a 

desenvolver o local. 

Encaminhamento para 

outras instituições 

Outro: Localização 

(perto de grandes 

cidades, mas afastada 

o suficiente da 

confusão urbana, 

entre outras). Ter rio, 

possui vários serviços 

de proximidade 

(hospitais, bombeiros, 

segurança social, 

etc.), Câmara bastante 

activa em relação aos 

jovens e crianças, 

entre outros. 
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Centro Local de 

Animação e 

Promoção Rural 

Desemprego, 

Envelhecimento da 

população, Baixos 

Níveis de Instrução, 

Carência de Redes 

Viárias, Rede de 

Transportes Deficitária, 

Desertificação, 

Carência de 

determinados serviços/ 

equipamentos 

Outro: Definir políticas de 

intervenção que 

potenciem os recursos 

existentes, valorizem as 

pessoas e os seus saberes, 

criem redes de 

colaboração no sentido de 

criar novos rendimentos e 

fixar a população. Estas 

políticas têm 

necessariamente que 

envolver as pessoas do 

local. O contrário tem 

sido feito, como por 

exemplo o encerramento 

das escolas sem consultar 

a população nem os seus 

representantes. Não pode 

haver desenvolvimento 

sem as pessoas e as 

pessoas não ficam se não 

têm os meios para cá 

viver. 

Não é possível fazer mais, 

nem melhor 

Diversidade 

paisagística, terras 

livres para agricultura, 

saber-fazer da 

população das aldeias 

(apesar de 

envelhecida) 

Associação 

Empresarial de 

Vila Meã 

Desemprego, Baixos 

Níveis de Instrução 

Outro: Formação 

Profissional dirigida a 

este público 

Reforço da oferta actual Turismo,  

Outro: Rota do 

Românico, Parques 

EDT - no âmbito do 

IET - Instituto 

Empresarial do 

Tâmega. A indústria e 

o comércio estão em 

declínio. 

União Desportiva e 

Cultural de 

Gondar 

Infra-estruturas (por 

exemplo água e 

saneamento) 

Apostar na alfabetização Captação de mais apoios Turismo 

Corpo Nacional de 

Escutas 

Envelhecimento da 

população 

Medidas de incentivo à 

maternidade 

Outro: Os jovens tentam 

angariar o seu dinheiro 

para as suas próprias 

actividades na associação. 

Turismo 

Grupo Desportivo 

de Cepelos 

Carência de 

determinados 

serviços/equipamentos 

Aumentar os apoios 

sociais 

Captação de mais apoios Turismo 

Infantário Creche 

O Miúdo 

Desemprego Incentivar a criação de 

emprego 

Parcerias/protocolos com 

outras Instituições 

Turismo 

Associação Emília 

Conceição Babo 

Envelhecimento da 

população 

Apoio à terceira idade Reforço da oferta actual, 

Parcerias/protocolos com 

outras Instituições, 

Captação de mais apoios 

Indústria 

Equação, Crl Desemprego Incentivar a criação de 

emprego 

Reforço do voluntariado, 

Parcerias/protocolos com 

outras Instituições, 

Captação de mais apoios 

Agricultura 

Associação 

Cultural e 

Desportiva Águia 

do Marão 

Desertificação Incentivar a criação de 

emprego 

Parcerias/protocolos com 

outras Instituições 

Turismo 

Águas Bravas 

Clube 

Desemprego Incentivar a criação de 

emprego 

Captação de mais apoios Turismo 

Centro Cultural de 

Amarante 

Crianças/Jovens em 

Risco 

Apostar na alfabetização Reforço da oferta actual, 

Diversificação da oferta, 

Reforço do voluntariado, 

Parcerias/protocolos com 

outras Instituições, 

Captação de mais apoios 

Outro: Cultura 
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Centro Social Vale 

Santa Natália 

Alcoolismo, 

Analfabetismo, 

Desemprego, 

Envelhecimento da 

População, Habitação 

degradada, Baixos 

níveis de instrução, 

Carência de Redes 

Viárias, Rede de 

Transportes Deficitária, 

Carência de 

determinados serviços/ 

equipamentos, Infra-

estruturas (por exemplo 

água e saneamento) 

Incentivar a criação de 

emprego, Apostar na 

alfabetização, Apoio à 

terceira idade 

Reforço da oferta actual, 

Parcerias/ protocolos com 

outras instituições, 

Captação de mais apoios 

Turismo, Agricultura, 

Proximidade com a 

área metropolitana do 

Porto 

Associação das 

Obras Sociais SV 

Paulo 

Alcoolismo, 

Desemprego, Pobreza 

Incentivar a criação de 

emprego 

Parcerias/protocolos com 

outras Instituições 

Turismo, Agricultura 

Associação 

Portuguesa de 

Deficientes de 

Amarante  

Carência de 

determinados 

serviços/equipamentos, 

Outro: Falta de 

acessibilidades 

Aumentar os apoios 

sociais 

Parcerias/protocolos com 

outras Instituições 

Proximidade com a 

área metropolitana do 

Porto 

Associação Rancho 

da Casa do Povo 

de Figueiró 

(Santiago) 

Desemprego, 

Envelhecimento da 

população, Rede de 

Transportes Deficitária 

Incentivar a criação de 

emprego, Apoio à terceira 

idade 

Reforço da oferta actual, 

Diversificação da oferta, 

Reforço do voluntariado, 

Parcerias/ protocolos com 

outras instituições, 

Captação de mais apoios 

Indústria, Outro: 

Carpintaria 

Centro Social de 

Jazente 

Alcoolismo, 

Desemprego, 

Envelhecimento da 

População 

Incentivar a criação de 

emprego, Aumentar os 

apoios Sociais 

Reforço da oferta actual, 

Parcerias/ protocolos com 

outras instituições, 

Captação de mais apoios 

Agricultura 

Delegação da Cruz 

Vermelha de 

Amarante 

Pobreza, Carência de 

determinados bens/ 

serviços 

Aumentar os apoios 

sociais 

Reforço do voluntariado   Turismo, Agricultura, 

Indústria 

Centro Social e 

Cultural da 

Paróquia do 

Divino Salvador de 

Real 

Alcoolismo, 

Desemprego, 

Envelhecimento da 

População 

Incentivar a criação de 

emprego, Apoio à terceira 

idade 

Parcerias/protocolos com 

outras Instituições 

Turismo, Agricultura 

Fundação do 

Colégio de S. 

Gonçalo 

Desemprego, 

Envelhecimento da 

População, 

Desertificação 

Incentivar a criação de 

emprego, Apoio à terceira 

idade 

Diversificação da oferta  Turismo, Proximidade 

com a área 

metropolitana do 

Porto 

Cruzada do Bem- 

Patronato da 

Sagrada Família 

de Telões 

Desemprego, Crianças/ 

Jovens em risco, 

Carência de 

determinados serviços/ 

equipamentos 

Incentivar a criação de 

emprego, Outro: 

Implementar novos 

serviços, melhorar 

aptidões profissionais 

Diversificação da oferta, 

Parcerias/ protocolos com 

outras instituições 

Turismo, Agricultura 

O Bem-Estar 

(Associação de 

Solidariedade 

Social de Gondar) 

Desemprego, Baixos 

Níveis de Instrução, 

Rede de Transportes 

Deficitária 

Incentivar a criação de 

emprego, Aumentar os 

apoios Sociais 

Reforço da oferta actual, 

Diversificação da oferta 

Turismo, Indústria 

Casa do Povo de 

Telões 

Desemprego, 

Envelhecimento da 

população, Carência de 

determinados serviços/ 

equipamentos 

Incentivar a criação de 

emprego, Apoio à terceira 

idade 

Captação de mais apoios Turismo, Agricultura 

Associação 

Desportiva de 

Amarante 

Desemprego Incentivar a criação de 

emprego 

Captação de mais apoios Turismo 

Grupo Folclórico 

de Santa Cruz de 

Vila Meã 

Desemprego Incentivar a criação de 

emprego 

Nenhuma Turismo 
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Associação 

Desportiva de 

Fridão 

Desemprego Incentivar a criação de 

emprego 

Parcerias/protocolos com 

outras Instituições 

Turismo 

Associação de Vila 

Garcia 

Infra-estruturas (por 

exemplo água e 

saneamento) 

- Reforço do voluntariado Turismo 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

A tabela anterior (Tabela 10) diz respeito às questões sobre perspectivas de 

desenvolvimento local na zona de intervenção da organização. Desta forma a partir da 

mesma é possível tirar algumas conclusões, nomeadamente o facto de que à questão 

sobre as principais debilidades/problemas da zona de intervenção, a maioria das 

organizações respondeu o desemprego (aproximadamente 67,86%), seguindo-se o 

envelhecimento da população com cerca de 39,29% das respostas e a carência de 

determinados serviços/equipamentos com aproximadamente 28,57% das respostas. 

No que diz respeito à questão sobre o que poderá ser feito para se minimizar os 

problemas da zona de intervenção, a maioria das organizações considera que se deve 

incentivar a criação de emprego (cerca de 57,14%), algumas organizações consideram 

que também se devem tomar medidas no sentido de apoiar a terceira idade 

(aproximadamente 21,43%) ou ainda aumentar os apoios sociais (cerca de 17,86). 

Relativamente à questão sobre as medidas que estão a ser adoptadas, com vista a 

uma melhor correspondência entre a oferta de respostas/apoios sociais e as novas 

necessidades sociais da população, grande parte das organizações respondeu que estão a 

ser feitas parcerias/protocolos com outras Instituições (50%). Outras organizações 

responderam que estão a ser tomadas medidas que visam captar mais apoios 

(aproximadamente 39,29%). Torna-se importante ainda salientar que apenas uma 

organização considera que não é possível fazer mais, nem melhor. 

No que concerne à questão sobre as principais potencialidades do concelho de 

Amarante, uma parte significativa das organizações considera que é o Turismo com 

aproximadamente 71,43% das respostas seguindo-se a agricultura com cerca de 28,57% 

das respostas. Tal facto vem validar o que CEDRU (2008) referiu em relação ao 

turismo, que este assume uma importância estratégica do concelho. 
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TABELA 11 RESPOSTAS ÀS PERSPECTIVAS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL NA ZONA DE 

INTERVENÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES – CONTINUAÇÃO  

Designação da 

organização 

5. Como considera a 

importância do Emprego 

do 3º Sector no total do 

emprego em Amarante? 

6. Qual a evolução do 

Emprego do 3º Sector em 

Amarante nos últimos 10 

anos? 

7. Que implicações tem o emprego do 

3º Sector em Amarante para a 

economia da localidade? 

Associação 

PROGREDIR 

      

Associação Humanitária 

de Santiago 

      

Centro Local de 

Animação e Promoção 

Rural 

      

Associação Empresarial 

de Vila Meã 

      

União Desportiva e 

Cultural de Gondar 

Importante Tem diminuído Muito importante 

Corpo Nacional de 

Escutas 

Importante Tem aumentado Aumento de custos 

Grupo Desportivo de 

Cepelos 

Importante Tem aumentado Desenvolvimento do local 

Infantário Creche O 

Miúdo 

Muito Importante Tem aumentado As IPSS de Amarante têm contribuído 

para a criação de novos postos de 

trabalho ao longo dos anos bem como 

têm feito todos os esforços para garantir 

o máximo de qualidade dos serviços 

prestados. 

Associação Emília 

Conceição Babo 

Muito Importante Tem aumentado Nos tempos que correm os empregos 

gerados pelo 3º sector são 

imprescindíveis ao desenvolvimento da 

economia local. 

Equação, Crl Pouco Importante Tem aumentado Pouco valorizado pode ter um impacto 

muito grande na economia local desde 

que existam políticas e estratégias que 

articulem os diferentes sectores de 

actividade socioeconómica. 

Associação Cultural e 

Desportiva Águia do 

Marão 

Importante Tem aumentado O terceiro sector ajuda a desenvolver a 

economia através da criação de 

empregos e da aquisição de alguns 

produtos e bens. 

Águas Bravas Clube Importante Tem aumentado Poucas ou nenhumas. 

Centro Cultural de 

Amarante 

Muito Importante Tem estabilizado Desemprego, diminuição económica 

dificuldades de ordem social. 

Centro Social Vale 

Santa Natália 

Muito Importante Tem aumentado Criação de postos de trabalho 

Associação das Obras 

Sociais SV Paulo 

Importante Tem diminuído Muita 

Associação Portuguesa 

de Deficientes de 

Amarante  

Muito Importante Tem aumentado   

Associação Rancho da 

Casa do Povo de 

Figueiró (Santiago) 

Muito Importante Tem diminuído Enriquecimento da localidade, criando 

postos de trabalho é bom para o 

concelho e para o país 

Centro Social de Jazente Muito Importante Tem diminuído Diversificação da oferta de postos de 

trabalho 

Delegação da Cruz 

Vermelha de Amarante 

Muito Importante Tem diminuído É quase o único sector que dá mais 

emprego e que se reflecte na economia 

local, uma vez que há pouca indústria e 

a agricultura encontra-se em declínio e 

com um ligeiro crescimento no sector 

do turismo 

Centro Social e Cultural 

da Paróquia do Divino 

Salvador de Real 

Importante Tem diminuído No âmbito do incentivo ao emprego, 

com a criação de novos postos de 

trabalho ou, talvez, a diversificação da 
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oferta que a localidade, actualmente, 

disponibiliza, o que afectará a meu ver 

a economia local 

Fundação do Colégio de 

S. Gonçalo 

Importante Tem estabilizado Economia Social é um substituto à 

actividade/ responsabilidade do Estado 

Cruzada do Bem- 

Patronato da Sagrada 

Família de Telões 

Muito Importante Tem aumentado   

O Bem-Estar 

(Associação de 

Solidariedade Social de 

Gondar) 

Muito Importante Tem aumentado Neste momento considero que o 3º 

sector é o sector que tem criado mais 

emprego. Ao nível local e mesmo 

nacional tem-se verificado um impacto 

significativo na criação de emprego. O 

que se verifica é que o 3º sector muitas 

vezes emprega mais colaboradores do 

que qualquer empresa de outra área. 

Não há ainda uma visibilidade do 

impacto do 3º sector na economia local, 

pois o trabalho social não é ainda 

reconhecido como uma área em 

expansão e capaz de produzir 

rendimentos e criar emprego. 

Casa do Povo de Telões Muito Importante Tem aumentado   

Associação Desportiva 

de Amarante 

Importante Tem estabilizado É importante para o desenvolvimento 

da região, tanto a nível económico 

como social 

Grupo Folclórico de 

Santa Cruz de Vila Meã 

Pouco Importante Tem aumentado O emprego do 3.º Sector em Amarante 

não tem um significado expressivo, 

tanto mais que ele dependia, em larga 

escala, de empresas que a pouco e 

pouco foram falindo ou reduziram 

drasticamente a sua intervenção na 

economia local. 

Associação Desportiva 

de Fridão 

Importante Tem aumentado Não sei 

Associação de Vila 

Garcia 

Importante Tem estabilizado - 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

A tabela anterior (Tabela 11) dá continuidade às questões e respostas sobre 

perspectivas de desenvolvimento local na zona de intervenção da organização. No 

entanto como este conjunto de questões só foi inserido no inquérito apenas são 

consideradas para análise as respostas de 24 organizações. Este conjunto de respostas 

foi inserido posteriormente ao pré-inquérito, uma vez que consideramos que seria 

importante saber a opinião das organizações sobre a sua percepção do Terceiro Sector 

no concelho. Então relativamente à questão sobre como as organizações inquiridas 

consideram a importância do emprego do 3º Sector no total do emprego em Amarante 

torna-se possível tirar algumas conclusões, designadamente o facto de que apenas 2 

organizações acham que é pouco importante e as restantes acham que o emprego do 

Terceiro Sector no total do emprego em Amarante é importante ou muito importante (22 

organizações). 
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No que diz respeito à questão sobre a evolução do emprego do Terceiro Sector 

em Amarante nos últimos 10 anos, podemos deduzir através das respostas que a maioria 

(aproximadamente 58,33%) considera que este tem aumentado. Torna-se ainda 

importante salientar o facto de que 25% das organizações acham que o emprego do 3º 

Sector em Amarante nos últimos 10 anos tem diminuído e apenas cerca de 16,67% 

considera que tem estabilizado. 

No que concerne à questão relativa à opinião das organizações sobre as 

implicações que tem o emprego do Terceiro Sector em Amarante para a economia da 

localidade, sendo esta uma questão aberta, vamos salientar alguns aspectos que na nossa 

opinião se tornam importantes. Então em termos gerais as organizações que 

responderam ao inquérito consideram que o Terceiro Sector tem contribuído para a 

criação de novos postos de trabalho nos últimos anos e desta forma torna-se 

“importante para o desenvolvimento da região, tanto a nível económico como social” 

(Associação Desportiva de Amarante). Há também quem considere que o emprego do 

Terceiro Sector em Amarante permite a diversificação da oferta que a localidade 

disponibiliza. De acordo com a opinião da Delegação da Cruz Vermelha de Amarante o 

Terceiro Sector “é quase o único sector que dá mais emprego e que se reflecte na 

economia local, uma vez que há pouca indústria e a agricultura encontra-se em 

declínio”. Torna-se também importante salientar a opinião da Associação de 

Solidariedade Social de Gondar (O Bem-Estar) que considera “que o 3º sector muitas 

vezes emprega mais colaboradores do que qualquer empresa de outra área” contudo 

“não há ainda uma visibilidade do impacto do 3º sector na economia local, pois o 

trabalho social não é ainda reconhecido como uma área em expansão e capaz de 

produzir rendimentos e criar emprego”. 

A cooperativa Equação foca um outro ponto importante. Esta considera que o 

emprego do Terceiro Sector do concelho de Amarante tem um impacto muito grande na 

economia local. No entanto torna-se necessário que existam “políticas e estratégias que 

articulem os diferentes sectores de actividade socioeconómica”.  

Muitos têm sido os debates organizados ultimamente por diversas entidades 

tanto públicas como privadas subjacentes à forma como o Terceiro Sector deve ser 

encarado. Dentro desta temática a Fundação do Colégio de São Gonçalo salienta um 

facto importante sobre como o Terceiro Sector tem vindo a ser encarado nos últimos 
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anos, que passo a citar: “a Economia Social é um substituto à actividade/ 

responsabilidade do Estado”.  

Em suma, podemos dizer que as opiniões das diversas organizações convergem 

no facto de que as organizações do Terceiro Sector têm-se assumido como importantes 

empregadoras a nível local e desta forma permitem um crescimento económico das 

localidades.  

4.2. ANÁLISE ESTATÍSTICA (TESTES DE INDEPENDÊNCIA 

EM SPSS) 

De forma a testar a independência de algumas relações que foram sugeridas na 

revisão da literatura foi utilizado no SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) o 

teste não-paramétrico do Qui-Quadrado. Este teste serve para “testar se duas ou mais 

amostras (ou grupos) independentes diferem relativamente a uma determinada 

característica, isto é se a frequência com que os elementos da amostra se repartem 

pelas classes de uma variável nominal categorizada é ou não idêntica” (Maroco, 

2003:86). 

No entanto, torna-se importante esclarecer um facto importante, um dos 

pressupostos principais para a aplicação do teste do Qui-Quadrado é que não poderão 

existir mais de 20% das células
8
 com frequência prevista menor do que cinco 

observações (Laureano, 2011). Tal condição não se vê cumprida no nosso conjunto de 

dados, por isso de forma a resolvermos esta situação temos a possibilidade de 

utilizarmos o Teste de Fisher que se encontra nas tabelas do teste de independência do 

Qui-Quadrado (ver anexos). Este teste funciona como alternativa ao Teste Qui-

Quadrado quando não se consegue cumprir algum dos seus pressupostos (Maroco, 

2003). 

Então o teste de independência foi aplicado entre as variáveis “importância 

atribuída ao Terceiro Sector”, “evolução atribuída ao Terceiro Sector nos últimos 10 

anos”, e as variáveis “número de funcionários”, “número de Técnicos Superiores”, 

“número de colaboradores em regime de voluntaria” e “número de beneficiários da 

                                                           
8
 “Cada célula corresponde à intercepção de uma categoria da variável em linha com uma categoria da 

variável em coluna. Numa tabela 3x3 têm-se nove células” (Laureano, 2011:118) 
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organização”. Tal facto vem validar o que foi referido por Westlund (2003) que o 

propósito principal das organizações do Terceiro Sector não é a criação de emprego. No 

entanto, nenhum dos testes deu significativo tal como podemos ver nas tabelas nos 

anexos, logo as relações testadas não existem estatisticamente, ou seja, as variáveis são 

independentes. Tais factos estão de acordo com o que Westlund (2003) defende, ou seja, 

este autor sustenta que o propósito principal das organizações do Terceiro Sector não é a 

criação de emprego, no entanto estas organizações estabelecem-se como uma 

importante fonte de criação de emprego. Estes factos estão também de acordo com o 

Campbell (2000) afirma, ou seja, este autor defende que o Terceiro Sector amplia a 

estrutura de uma economia local e de um mercado de trabalho local. 

 

4.3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Esta reflexão feita a partir de uma análise mais crítica dos resultados servirá para 

retirar algumas conclusões importantes. Os resultados do estudo empírico revelam um 

facto importante, grande parte das organizações tem a sua sede na freguesia de S. 

Gonçalo que fica no centro do concelho. Então podemos dizer que parece existir uma 

maior concentração de organizações do Terceiro Sector na zona centro do concelho. 

O estudo empírico mostrou-nos também que a tipologia mais comum são as 

associações, pois tal como foi referido na revisão da literatura elas existem em grande 

número e em diferentes áreas de actividade. 

 Na revisão da literatura referimos que após a revolução de 25 de Abril de 1974 

ocorreu um aumento da criação de organizações do Terceiro Sector, uma vez que esta 

revolução originou condições favoráveis à criação de novas formas de associativismo 

(Sousa,2013; Coelho, 2008). Os resultados do estudo empírico vêm confirmar este 

facto, pois uma parte muito significativa das organizações que responderam ao inquérito 

foi criada entre os anos de 1974 e 2013. 

Em termos do âmbito de actuação, o estudo vem revelar que grande parte das 

organizações não se restringe a actuar em apenas uma freguesia, mas que actuam em 

várias freguesias ou no âmbito do concelho. 
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Um outro facto que podemos salientar dos resultados do estudo empírico diz 

respeito ao organismo, de âmbito regional ou nacional, no qual as organizações estão 

integradas, pois um número significativo de organizações respondeu União das IPSS. 

Tal facto vem refutar o que Ferreira (2000) refere sobre a União das Instituições 

Particulares de Solidariedade Social (UIPSS), que esta é a organização que representa a 

totalidade das instituições cujas actividades se prendam, essencialmente, com a acção 

social. Representando por isso as associações, fundações, centros sociais paroquiais e 

outras organizações religiosas, as mutualidades e as misericórdias. Ou seja, as tipologias 

mais comuns dos respondentes do inquérito. 

Os resultados revelam que o número de sócios ou cooperantes destas 

organizações é bastante expressivo. Torna-se também importante referir que o número 

de sócios do sexo masculino é superior aos do sexo feminino, por isso podemos dizer 

que o sexo masculino parece estar mais envolvido nos assuntos relativos ao 

associativismo. 

Dos resultados empíricos sobressai também o facto de que a principal fonte de 

financiamento são os utentes/ beneficiários, contrariamente ao que vimos na revisão da 

literatura que nos dizia que o Terceiro Sector sobrevive principalmente dos apoios do 

sector estatal e do sector privado. 

Relativamente aos recursos humanos das organizações identificamos que o 

número de funcionários assalariados é muito díspar entre as organizações. Assume-se 

também de grande importância salientar que o número de funcionários assalariados no 

emprego local não é muito expressivo representando apenas cerca de 1,5% do total de 

indivíduos empregues no concelho. No entanto devemos ter em consideração que as 

organizações do Terceiro Sector utilizam também muita mão-de-obra voluntária. Tendo 

em conta este último aspecto, os resultados demonstram que o número de voluntários é 

ligeiramente superior ao número de funcionários assalariados. Então tendo em 

consideração, cumulativamente, o número de funcionários assalariados e o número de 

voluntários, podemos dizer que as organizações do Terceiro Sector apresentam-se como 

importantes empregadores, ao nível do concelho, aproximadamente 3,16% do emprego 

total a nível concelhio. Tal facto refuta primeiramente a hipótese de que o Terceiro 

Sector é uma forma de criar emprego nas localidades com maiores taxas de desemprego. 
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Esta conclusão refuta também a hipótese que o Terceiro Sector reinventa a noção de 

trabalho, nomeadamente através do voluntariado. 

Ainda no que diz respeito aos recursos humanos é possível constatar que os 

funcionários assalariados destas organizações do Terceiro Sector são na sua grande 

maioria do sexo feminino (aproximadamente 73,5% total de colaboradores). 

Os resultados do estudo empírico mostram que uma parte muito significativa das 

organizações do Terceiro Sector possui não somente instalações próprias, como também 

transporte próprio.  

No que se refere às valências e actividades, os resultados do estudo revelam que 

as organizações são muito polivalentes apresentando valências em diversas áreas. É de 

salientar que uma parte significativa das organizações dispõe de actividades desportivas 

e centro de convívio para os adultos. No que diz respeito à terceira idade, as 

organizações do Terceiro Sector apresentam maioritariamente respostas ao nível dos 

serviços de apoio domiciliário e do centro de dia. Portanto podemos declarar que estas 

organizações intervêm em áreas cruciais de apoio social, uma vez que concedem 

determinados serviços de extrema importância para os idosos que actualmente são 

considerados em Portugal como o grupo etário mais atingido pela pobreza e são eles 

também as maiores vítimas da exclusão social (Rocha, 2010). Este facto vem validar a 

hipótese deste trabalho que refere que as organizações do Terceiro Sector contribuem 

para atenuar as desigualdades sociais. 

Ainda relativamente às valências e actividades, identificamos também através 

dos resultados empíricos que existe um número muito reduzido de organizações do 

Terceiro que oferece apoio à deficiência (aproximadamente 14,29% das organizações 

que responderam ao inquérito). 

No que diz respeito aos testes de independência, uma das grandes conclusões 

refere que a falta de significância estatística nas relações encontradas se reflecte em que 

percepção da importância do Terceiro Sector não está dependente das dimensões dos 

profissionais da instituição, isto é, todos consideram importante o Terceiro Sector, seja 

numa instituição com mais ou menos voluntários ou com mais ou menos colaboradores. 
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CAPÍTULO V CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1. CONCLUSÕES 

Com o presente trabalho pretendia-se analisar e perceber a complexidade do 

Terceiro Sector que está permanentemente em crescimento e perceber se este sector 

exerce influências no desenvolvimento local e social. 

Conclui-se que o Terceiro Sector se caracteriza por uma pluralidade de 

conceitos, utilizados geralmente como sinónimos. Atualmente desempenha um papel 

social e económico importante para as sociedades. Esta diversidade de termos pode ser 

considerada como um entrave ao Terceiro Sector, uma vez que não existe uma 

terminologia que lhe permita um maior reconhecimento e visibilidade em todas as 

partes do globo.  

No início dos anos de 1970, surge então um novo assunto nos debates do Estado 

Providência, o Terceiro Sector. O estudo do Terceiro Sector acontece nesta época 

devido a um conjunto de eventos, tais como a desaceleração do crescimento económico, 

a modificação do papel do Estado e a grande “explosão das organizações não 

lucrativas” que se presenciou um pouco por todo o mundo, demonstrando que não se 

poderia ignorar esta “nova” realidade. A partir desse momento são desenvolvidas teorias 

inovadoras a um ritmo alto constantemente alvo de revisões, desenvolvimentos e 

reformulações. 

O Terceiro Sector é resultado da complexidade contemporânea, reflectindo os 

desenvolvimentos do Estado Providência, bem como da sua crítica e crise. 

Como foi possível tomar conhecimento através da literatura, as organizações do 

Terceiro Sector prosseguem objectivos de equidade e justiça social, fomentando a 

actuação a nível local, através da descentralização do poder e do envolvimento das 

populações nos procedimentos de intervenção.  

No que diz respeito a Portugal, a literatura diz-nos que o Terceiro Sector pode 

ter surgido entre os séculos XII e XV e os tipos mais comuns são as Associações, as 

Associações Mutualistas, as Cooperativas, as Fundações, as Misericórdias, os Museus, 
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as Organizações Não-governamentais de Cooperação para o Desenvolvimento e as 

Instituições Particulares de Solidariedade Social. 

Relativamente ao emprego, embora não seja um objectivo importante para o 

Terceiro Sector as suas organizações estabelecem-se como uma importante fonte de 

criação de emprego, e como foi visto na literatura consultada, aproximadamente 7% da 

totalidade da população activa dos países desenvolvidos está empregue neste sector. 

Este facto tem sido reconhecido por variadas forças nacionais e europeias, assim como 

algumas instituições do Terceiro Sector têm integrado algumas das mais importantes 

políticas de emprego na qualidade de parceiras essenciais. 

As organizações do Terceiro Sector assumem um importante papel na 

empregabilidade, na criação de empregos em novas áreas de actuação, na expansão do 

emprego em campos existentes e na melhoria da empregabilidade de muitos no mercado 

de trabalho.  

Assim é possível declarar que as características específicas das organizações do 

Terceiro Sector lhe conferem uma função importante na regulação do mercado do 

emprego. 

Contudo, o Terceiro Sector assume importância não apenas na criação de 

emprego, como também na reinvenção da noção de trabalho, através  por exemplo do 

trabalho voluntário. 

Relativamente às organizações do Terceiro Sector em Portugal, embora o 

emprego ainda não seja muito expressivo, estas organizações apresentam-se como 

empregadoras importantes e fornecedoras de serviços imprescindíveis para a coesão 

social e para o bem-estar das comunidades. Neste sentido o Terceiro Sector exerce um 

papel crucial para o desenvolvimento local, uma vez que ajudam na criação de receitas e 

emprego e são fundamentais para o bem-estar dos seus beneficiários e para a 

sustentabilidade das sociedades. 

Como foi visto na revisão da literatura, o Terceiro Sector amplia não apenas a 

estrutura de uma economia local e do respectivo mercado de trabalho, mas também 

amplia o foco do processo de desenvolvimento local em dois aspectos importantes, o de 

agregar valor, ou seja, garantir que a equidade e outras considerações éticas entrem no 
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processo de desenvolvimento local e o facto do Terceiro Sector levantar questões 

pertinentes relativas aos objectivos e prioridades de desenvolvimento local. 

O financiamento do Terceiro Sector parece ainda ser o seu principal desafio, 

uma vez que sendo um sector sem quaisquer fins lucrativos sobrevive dos apoios do 

sector estatal e do sector privado. 

Relativamente à investigação empírica deste trabalho, recorda-se que esta foi 

realizada em Amarante, uma vez que este concelho é caracterizado por uma elevada 

taxa de desemprego e as respostas do Terceiro Sector poderão ser um meio para 

colmatar este problema. Além disso, o concelho de Amarante possui um número 

considerável de associações do Terceiro Sector. Foi realizado um inquérito às 

organizações do Terceiro Sector do concelho de Amarante. A investigação empírica foi 

realizada através de um inquérito por questionário. 

Os resultados do estudo empírico revelam alguns factos importantes a ter em 

consideração, nomeadamente que a tipologia mais comum são as associações e grande 

parte das organizações do Terceiro Sector foram criadas após 1974. 

O estudo empírico mostrou-nos ainda que as organizações do Terceiro Sector se 

caracterizam por ter um elevado número de sócios ou cooperantes no caso das 

cooperativas. 

Relativamente às fontes de financiamento, o estudo empírico revela um facto 

muito importante, uma vez que uma parte muito significativa das organizações 

respondeu que a sua principal fonte de financiamento são os utentes/ beneficiários, 

contrariamente ao que foi apresentado na revisão da literatura que nos dizia que o 

Terceiro Sector subsiste especialmente dos apoios do sector estatal e do sector privado. 

No que diz respeito aos recursos humanos, o estudo empírico ajuda-nos a tentar 

responder a duas questões importantes desta dissertação: se o Terceiro Sector é uma 

forma de criar emprego nas localidades com maiores taxas de desemprego e se o 

Terceiro Sector reinventa a noção de trabalho, nomeadamente através do voluntariado. 

Tal como vimos no capítulo anterior (Capítulo IV: Resultados), o emprego assalariado 

não é muito expressivo nas organizações do Terceiro Sector, no entanto quando 

combinado com o voluntariado assume uma maior relevância. Então podemos dizer que 
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o Terceiro Sector se assume como importante empregador, uma vez que combina 

emprego assalariado com voluntariado, reinventando também desta forma a noção de 

trabalho. 

No estudo empírico, o envelhecimento foi identificado como um dos principais 

problemas reconhecidos do concelho de Amarante. Tal facto é importante de salientar, 

pois uma das principais valências das organizações do Terceiro Sector do concelho de 

Amarante é a terceira idade, sendo que os principais serviços oferecidos são o apoio 

domiciliário e o centro de dia. Então desta forma as organizações do Terceiro Sector 

contribuem de certa forma para atenuar um dos principais problemas sociais deste 

século, não só deste concelho, como também de todo o território nacional que é um 

envelhecimento caracterizado por uma extrema pobreza e exclusão social. 

Torna-se também importante referir que os resultados da investigação empírica 

validam as hipóteses construídas no início deste trabalho que passo a relembrar: 

 O Terceiro Sector é uma forma de criar emprego nas localidades com 

maiores taxas de desemprego. 

 O Terceiro Sector reinventa a noção de trabalho, nomeadamente através 

do voluntariado. 

 As organizações do Terceiro Sector contribuem para atenuar as 

desigualdades sociais. 

Em suma, este estudo mostra que o Terceiro Sector exerce influências em termos 

de desenvolvimento local e social, uma vez que se constitui como um empregador em 

expansão que renova a noção de trabalho. Este sector exerce também importantes 

actividades que permitem atenuar alguns problemas sociais.    
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5.2. CONTRIBUTOS, LIMITAÇÕES E SUGESTÕES PARA 

INVESTIGAÇÕES FUTURAS 

As principais limitações deste estudo prenderam-se, essencialmente, com a 

dificuldade em conseguir respostas ao inquérito, pois apesar da insistência, apenas 

conseguimos 28 respostas, num total de 85 organizações das quais possuíamos contacto. 

Tal facto limitou em parte a possibilidade de tirar conclusões mais robustas a nível 

concelhio. 

Relativamente a investigações futuras, seria interessante alargar o inquérito a 

outros concelhos e desta forma poder-se-ia fazer comparações entre concelhos. Em 

termos mais ambiciosos o inquérito também poderia ser administrado às organizações 

do Terceiro Sector a nível nacional. Também será interessante monitorizar resultados 

passados 5 ou 10 anos (gerando um estudo longitudinal). 
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ANEXO 1   

1.1. BREVE CARACTERIZAÇÃO DA REDE ECONÓMICA 

NA NUT III TÂMEGA  

1.1.1. DEMOGRAFIA 

A NUTS III Tâmega faz parte da região Norte e é constituída actualmente por 

doze concelhos (Amarante, Baião, Castelo de Paiva, Cinfães, Felgueiras, Lousada, 

Marco de Canaveses, Celorico de Basto, Paços de Ferreira, Paredes, Penafiel e Resende) 

com uma área total de 1988,3 Km2. 

Segundo os Censos de 2011 é uma região com 550 516 habitantes e tem uma 

densidade populacional de 210,2 habitantes por Km2. Relativamente ao envelhecimento 

demográfico este é bastante inferior ao da restante Região Norte e ao do Continente. 

Ainda que haja disparidades em termos dos concelhos, “os valores concelhios 

asseguram a sustentabilidade de equipamentos de irradiação limitada e facilitam 

potenciais reestruturações nas redes de serviços de proximidade com custos inferiores 

a regiões pouco povoadas” (Centro de Estudos de Desenvolvimento Regional Urbano 

[CEDRU], 2008:18). 

Ainda de acordo com os Censos 2011 em termos de população residente foi 

registada uma variação negativa nos últimos dez anos. Apenas os concelhos de 

Felgueiras, Lousada, Marco de Canaveses, Paços de Ferreira, Paredes e Penafiel é que 

viram a sua população residente aumentar embora a ritmo baixo. Os concelhos de 

Celorico de Basto, Baião, Resende, Cinfães e Castelo de Paiva sendo aqueles que se 

encontram na periferia e numa zona de transição entre o norte litoral e o interior 

apresentam de forma evidente tendências de perda de população. 

A distribuição concelhia da população do Tâmega é assimétrica. Como podemos 

verificar através do gráfico seguinte, existem 2 fracções populacionais facilmente 

perceptíveis. A primeira é constituída pelos concelhos de Paredes, Penafiel, Amarante, 

Felgueiras, Paços de Ferreira, Marco de Canaveses e Lousada e a segunda fracção é 

composta pelos concelhos de Baião, Cinfães, Celorico de Basto, Castelo de Paiva. 
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GRÁFICO 7 POPULAÇÃO RESIDENTE NA REGIÃO DO TÂMEGA EM 2011 

 

1.1.2. AS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

a. Indústria 

A região do Tâmega é sobretudo uma área industrial predominando as indústrias 

transformadoras, a Construção Civil e o grupo constituído pelo comércio por grosso e a 

retalho, reparação de veículos automóveis e motociclos. No ano de 2008, estes sectores 

constituíam aproximadamente 81,2% da totalidade dos indivíduos ao serviço nas 

empresas. 
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GRÁFICO 8 DISTRIBUIÇÃO DO EMPREGO PELOS PRINCIPAIS SECTORES DE ACTIVIDADE DO 

TÂMEGA  

 FONTE: INE, SISTEMAS DE CONTAS INTEGRADAS DAS EMPRESAS, 2008 

DADOS TRATADOS PELO CCDRN (COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE) 

 

Segundo a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 

(2010) são as actividades, referidas anteriormente, que têm uma maior 

representatividade no Valor Acrescentado Bruto (VAB) criado pelas empresas, 

constituindo aproximadamente 81,8% da totalidade, sendo que o sector das indústrias 

transformadoras é aquele com um maior peso no ano de 2008. 

“A estrutura produtiva do território do Tâmega encontra na indústria 

transformadora o maior motor de desenvolvimento económico, empregando esta 

actividade mais de 40% da mão-de-obra disponível” (Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Norte [CCDRN], 2010:25). Desta forma, é possível 

afirmar que o território do Tâmega encontra-se fortemente industrializado, uma vez que 

a partir dos anos oitenta, ocorreram fortes investimentos em unidades fabris de sectores 

intensivos em mão-de-obra. 

Da totalidade de aproximadamente 50 mil empresas, cerca de 10 mil estão 

ligadas à indústria transformadora, “Paços de Ferreira e Paredes são os concelhos em 

que o peso deste sector é maior, com 33,4% e 26,9%, respectivamente. A nível 

nacional, a proporção é menor, com 9,8%” (CEDRU, 2008:35). 

Embora o conjunto industrial seja dominado pelas pequenas e médias empresas, 

existem grandes unidades industriais, que, em termos genéricos, estão relacionadas com 
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grandes investimentos estrangeiros em sectores caracterizados por um capital intensivo 

de mão-de-obra.  

Em suma, torna-se importante realçar que a pouca representação das actividades 

económicas de maior valor acrescentado, caracterizadas por serem intensivas em 

conhecimento e o encerramento das indústrias transformadoras que, apesar das suas 

importantes potencialidades, não foram capazes de conseguir uma inserção nas cadeias 

globais de valor. Como consequência, a região do Tâmega não tem conseguido fixar o 

valor acrescentado ali alcançado e nos últimos anos tem ocorrido uma redução do 

emprego, aumento do desemprego e outras formas de exclusão social. 

 Uma análise mais detalhada sobre os sectores mais representativos da indústria 

transformadora na região do Tâmega (Gráfico 9) permite averiguar que existe uma 

maior representação da indústria do vestuário, fabrico mobiliário e de colchões e 

indústria do couro e dos produtos do couro, sendo no ano de 2008 que estas actividades 

representavam 73,0% do total de pessoas empregadas na região. Sendo que a indústria 

do vestuário em 2008 era a mais representativa, com um peso de 29,7% do total de 

pessoas empregues, seguindo-se o fabrico mobiliário e de colchões com 22,5%, e a 

indústria do couro e dos produtos do couro com 20,8%. 

GRÁFICO 9 DISTRIBUIÇÃO DO EMPREGO PELOS PRINCIPAIS SECTORES DAS INDÚSTRIAS 

TRANSFORMADORAS DO TÂMEGA 

 FONTE: INE, SISTEMAS DE CONTAS INTEGRADAS DAS EMPRESAS, 2008 

DADOS TRATADOS PELO CCDRN (COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE) 
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b. Comércio e Construção 

Relativamente ao comércio da NUTS III Tâmega, é possível verificar através de 

uma análise do Gráfico 10, que os principais sectores do comércio em termos de pessoal 

ao serviço eram o “comércio a retalho, excepto de veículos automóveis e motociclos” 

representando aproximadamente 55% do total no ano de 2008. Em seguida encontrava-

se a actividade do “comércio por grosso (inclui agentes) excepto de veículos automóveis 

e motociclos” com 28%, e por fim, o sector do “comércio, manutenção e reparação de 

veículos automóveis e motociclos” com aproximadamente 16% em termos de pessoal 

ao serviço do comércio.  

No que diz respeito ao sector da construção, o ramo com uma maior 

representatividade em termos de pessoas nos seus serviços no ano de 2008 era a 

“promoção imobiliária (desenvolvimento de projectos de edifícios) e construção de 

edifícios” com um peso de 66%. 

GRÁFICO 10 DISTRIBUIÇÃO DO EMPREGO PELOS PRINCIPAIS SECTORES DO COMÉRCIO E DA 

CONSTRUÇÃO 

 FONTE: INE, SISTEMAS DE CONTAS INTEGRADAS DAS EMPRESAS, 2008 

DADOS TRATADOS PELO CCDRN (COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE) 

 

c. Comércio internacional 

Em termos de comércio internacional de bens da NUTS III Tâmega quando 

comparado com as restantes NUTS III da Região Norte, é possível constatar que o 
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Tâmega é a quinta NUTS III com maior peso nas exportações de bens, representando, 

no ano de 2008, aproximadamente 8,6% da totalidade das exportações da Região do 

Norte. 

GRÁFICO 11 O PESO RELATIVO DE CADA NUTS III DA REGIÃO DO NORTE, EM TERMOS DO 

VALOR DAS EXPORTAÇÕES DE BENS (REGIÃO DO NORTE=100%) 

 
FONTE: INE, ESTATÍSTICAS DO COMÉRCIO INTERNACIONAL DE BENS, 2009 

 

Relativamente a alguns concelhos da região do Tâmega a análise do Gráfico 12 

mostra que os concelhos de Felgueiras (40,4%), Paredes (15,9%) e Paços de Ferreira 

(13,7%) eram aqueles que tinham um maior peso relativo das exportações totais do 

Tâmega no ano de 2008. Torna-se ainda importante evidenciar que a hegemonia relativa 

do “concelho de Felgueiras tem vindo a diminuir ao longo do tempo em substituição de 

outros concelhos, como por exemplo, Paredes e Paços de Ferreira” (CCDRN, 

2010:22). 
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GRÁFICO 12 O PESO RELATIVO DE ALGUNS CONCELHOS, EM TERMOS DO VALOR DAS 

EXPORTAÇÕES DE BENS (TÂMEGA=100%) 

 
FONTE: INE, ANUÁRIO ESTATÍSTICO DA REGIÃO DO NORTE, 2008 

 

d. Turismo 

Na região do Tâmega, o turismo apresenta uma importância estratégica 

sobretudo em cinco tipos: turismo de negócios, turismo histórico-cultural, turismo rural, 

turismo activo e turismo de saúde. 

O turismo que é resultado dos negócios, principalmente da indústria, é 

importante em termos da economia local. No que diz respeito ao turismo histórico-

cultural, a Rota do Românico apresenta-se como uma potencialidade estruturadora que 

deverá estar ligada ao turismo rural e ao turismo de negócios. “O turismo activo tem 

conhecido um crescimento relevante, tendo como referência nacional o rafting no Rio 

Paiva. O turismo de saúde é apontado no Plano Estratégico Nacional de Turismo como 

um produto de forte expansão neste território” (CEDRU, 2008:38). 

Relativamente à oferta de alojamento turístico esta é mais expressiva nos 

concelhos de Amarante, Penafiel, Paredes e Felgueiras e reflecte as tipologias do 

turismo de negócios e turismo histórico-cultural.  

O ano de 2008 foi importante em termos de oferta turística na região do Tâmega, 

uma vez que o número de estabelecimentos hoteleiros alcançou um valor superior a 
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1500 unidades. Em termos de tipos de alojamento, as pensões tiveram a maior oferta 

disponível com 687 unidades, valor pouco superior ao número de hotéis.  

GRÁFICO 13 A EVOLUÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA NO TÂMEGA 

 
FONTE: INE, 2008 

 

e. Emprego e Desemprego: 

De acordo com os Censos 2011 a população activa na NUTS III Tâmega 

correspondia a 112 774 efectivos e a taxa de actividade era de 47,8%, valor menor do 

que o do continente e da Região do Norte. No ano de 2011, os concelhos de Felgueiras 

(56,5%), Lousada (55,6%), Paredes (53,6%) e Paços de Ferreira (56,6%) eram aqueles 

que apresentavam as taxas de actividade superiores do Tâmega, sendo esta taxa maior 

do que a média regional (50,4%) e nacional (51,0 %).  

Segundo os Censos 2011, a taxa de desemprego da NUTS III Tâmega era de 

17,3%, ou seja superior à média regional (16,1%) e nacional (13,8%). No entanto 

existiam grandes contrastes em termos concelhios, sendo que as taxas de desemprego 

mais elevadas registavam-se em Baião (29,5%), Cinfães (26,9%), Castelo de Paiva 

(23,7%) e Marco de Canaveses (21,7%), “aqueles cuja base económica era mais débil e 

em que a população se encontrava já mais envelhecida e marginalizada do mercado de 

trabalho” (CEDRU, 2008:42). 
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1.1.3. RESPOSTAS SOCIAIS DA NUT III TÂMEGA 

Tendo como suporte a análise efectuada pela Plataforma Territorial 

Supraconcelhia do Tâmega no ano de 2009 sobre as respostas sociais existentes até ao 

momento em estudo e correspondentes áreas de intervenção e estruturas de apoio e 

serviços, é possível fazer uma contabilização da totalidade de respostas sociais 

existentes e beneficiários abrangidos pelas mesmas na região do Tâmega.  

FIGURA 7 TOTAL DE RESPOSTAS SOCIAIS E DE BENEFICIÁRIOS POR CONCELHO DA REGIÃO 

DO TÂMEGA 

 

 

FONTE: PLATAFORMA TERRITORIAL SUPRACONCELHIA DO TÂMEGA, 2009 

Considerando não apenas o sector não lucrativo, como também o sector 

lucrativo torna-se importante referir que o concelho de Penafiel tem 66 respostas sociais 

que abrangem 1419 beneficiários, ocupando a mais alta posição. 

No que diz respeito ao concelho de Paços de Ferreira, este possui 60 respostas 

sociais que beneficiam 1558 indivíduos. Felgueiras aparece com 54 respostas sociais 

que abrangem 1425 beneficiários, em seguida temos Paredes com 51 respostas sociais 

que comtempla 1349 beneficiários. 
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Relativamente ao concelho de Amarante, este possui 46 respostas sociais 

abrangendo 949 beneficiários. Por sua vez o concelho de Baião tem 37 respostas 

sociais, que contemplam 545 beneficiários. 

No que concerne aos concelhos de Celorico de Basto, Lousada, Castelo de Paiva 

e Marco de Canaveses, estes têm respostas sociais entre as 22 e as 25. Por sua vez os 

concelhos de Resende e Cinfães possuem respectivamente 10 e 8 respostas sociais que 

contemplam 211 e 330 beneficiários. 

Segundo a Plataforma Territorial Supraconcelhia do Tâmega (2009), torna-se 

importante realçar que com o Programa Pares I e Pares II estavam em processo de 

criação mais 2044 lugares na NUT III Tâmega divididos pelas respostas de Creche (812 

lugares), Centro de Dia (493 lugares), Lar de Idosos (325 lugares), Serviço de Apoio 

Domiciliário (521 lugares) e Centros de Actividades Ocupacionais (25 lugares). 

Dentro do âmbito de intervenção existente no que diz respeito aos equipamentos 

sociais, foram mencionadas e estudadas as respostas que tendo em consideração os 

critérios de distribuição, financiamentos, investimentos e rentabilização de parcerias 

entre organizações conseguiriam ter uma predominância supraconcelhia. 

No âmbito de actuação Infância/Juventude, na NUT III Tâmega há unicamente 

respostas sociais no domínio de Lar de Crianças/Jovens e Centro de Acolhimento 

Temporário. Os concelhos de Felgueiras, Paredes e Celorico de Basto têm um Lar de 

Crianças/Jovens cada e no que diz respeito a Centros de Acolhimento existe um no 

concelho de Penafiel e outro no concelho de Celorico de Basto. 

Na valência da Família/Comunidade simplesmente há uma resposta social de 

Casa Abrigo em Penafiel. 

Na área da prevenção da toxicodependência existe uma resposta social no 

concelho de Amarante. 

Em termos de Deficiência/Reabilitação, Penafiel tem um Lar Residencial. No 

que diz respeito aos idosos, grande parte dos concelhos possuem “Lar de Idosos”. 
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1.2. BREVE CARACTERIZAÇÃO DO CONCELHO DE 

AMARANTE 

1.2.1. CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA 

O concelho de Amarante pertence ao distrito do Porto e 

está situado na Região Norte (NUT II) e no Tâmega (NUT 

III), e está inserido na área geográfica de Entre-Douro-e-

Minho, delimitada pelo sistema montanhoso do Marão. 

Localiza-se junto ao rio Tâmega. Amarante está cercada 

pelos concelhos de Lousada, Felgueiras, Penafiel, Celorico de 

Basto, Vila Real, Baião e Marco de Canaveses. 

As paisagens verdejantes caracterizam o concelho para o qual contribuem 

decisivamente as serras do Marão e Aboboreira e o rio Tâmega, sendo também rico em 

cursos de água que fertilizam os solos, encarados de boa aptidão agrícola. O concelho 

de Amarante reúne ainda um conjunto notável de edifícios e monumentos (Diciopédia, 

2009). 

FIGURA 8 POPULAÇÃO DO CONCELHO DE AMARANTE 

Amarante tem uma área 

com aproximadamente 301,5 

quilómetros quadrados, a que 

correspondem, actualmente, 40 

freguesias, 18 na margem direita 

do rio Tâmega (Aboim, Ataíde, 

Chapa, Fregim, Freixo de Baixo, 

Freixo de Cima, Gatão, Louredo, 

Mancelos, Oliveira, Real, 

Figueiró Sta. Cristina, Figueiró 

Santiago, São Gonçalo, Telões, 

Travanca, Vila Caiz e Vila 

Garcia) e 22 na margem 

esquerda (Aboadela, Ansiães, 

Bustelo, Canadelo, Candemil, 
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Carneiro, Carvalho de Rei, Cepelos, Fridão, Gondar. Jazente, Lomba, Lufrei, Madalena, 

Olo, Padronelo, Rebordelo, Salvador do Monte, Sanche, Gouveia, Várzea e Vila Chã do 

Marão), desempenhando uma posição de relevo na região do Douro-Tâmega. 

De acordo com os Censos de 2011 a sua população era de 56 264 habitante e 

como podemos ver pela figura 8 nos últimos dez anos a população amarantina sofreu 

um significativo decréscimo, aproximadamente 3400 habitantes.  

1.2.2. EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 

TABELA 12 POPULAÇÃO EMPREGUE NO CONCELHO DE AMARANTE SEGUNDO OS CENSOS 

2011: TOTAL E POR SEXO 

Masculino Feminino Total 

12 739 8 851 21 590 
FONTE: PORDATA, 2014 

Segundo os Censos de 2011, o concelho de Amarante tinha um total de 21590 

indivíduos empregues, sendo que 12739 eram indivíduos do sexo masculino e por sua 

vez apenas 8851 eram do sexo feminino. Existe portanto um número superior de 

indivíduos empregues do sexo masculino do que do sexo feminino no concelho. 

De acordo com o Conselho Local de Acção Social de Amarante ([CLAS de 

Amarante], 2004) o concelho de Amarante manifesta algumas debilidades no que diz 

respeito à sua estrutura económica que se caracteriza por uma oferta de emprego 

debilitada e pouco diversificada. Também ao nível das características socioprofissionais 

da população activa, estas possuem fragilidades, uma vez que existem baixos níveis de 

habilitação e qualificação.  

Segundo os Censos de 2011 a taxa de desemprego no concelho de Amarante era 

14%, ligeiramente inferior à taxa de desemprego da região Norte que apresentava 

valores de 14,5%, no entanto era superior à média nacional, 13,2%. No que diz respeito 

ao desemprego do sexo feminino no concelho, este é muito delicado, em 2011 

encontrava-se nos 19,3%. “A desarticulação entre a oferta e procura de emprego tem 

tido como consequência práticas de economias de subsistência familiar e de actividades 
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de economia paralela ao nível do sector industrial, nomeadamente de trabalho no 

domicílio” (CLAS de Amarante, 2004:13).  

Apesar de não se poder alegar que haja uma conexão linear entre a exclusão social 

e a carência de rendimentos, esses grupos de indivíduos não deixam de se instituir como 

casos preocupantes devido, essencialmente, à sua debilidade económica, mas também à 

ausência de participação no mercado de trabalho, uma vez que tal situação os coloca em 

dependência da família, do Estado ou outra qualquer instituição. Assim sendo, tendo em 

consideração a debilidade da sua condição podem cair em situações de pobreza e de 

exclusão social. Relativamente ao nível de instrução da população desempregada do 

concelho, segundo os Censos de 2011 este está maioritariamente concentrado no 1º 

ciclo do ensino básico com 1012 indivíduos na situação de desemprego, em seguida 

encontra-se o 3º ciclo do ensino básico com 821 desempregados. É assim possível 

afirmar que os desempregados possuem qualificações académicas muito baixas. Esta 

situação de baixo nível de instrução poderá ser vista como um entrave à inserção dos 

indivíduos desempregados no mercado de trabalho e quando ocorre, é quase sempre em 

empregos precários ou na economia informal, o que pode originar fenómenos de 

pobreza e exclusão social (CLAS de Amarante, 2004).  

O concelho de Amarante possui um conjunto de organizações de apoio ao 

emprego e à formação profissional, por exemplo: 

“Centro de Emprego, que promove entre outros os cursos de Aprendizagem, das 

Unidades de Inserção na Vida Activa, disponíveis em várias freguesias do 

concelho, da Associação Empresarial e Industrial de Vila Meã, a Associação 

Comercial e Industrial de Amarante (…), a Cooperativa de Formação e 

Desenvolvimento do Baixo Tâmega, a Agência de Desenvolvimento Regional 

entre Douro e Tâmega, a Associação de freguesias da Aboboreira e do Marão 

(ABOMARÃO), entre outras” (CLAS de Amarante, 2004:14).  

Apesar desta forte estrutura em formação profissional parece ainda existir entre a 

população, não só desempregada, como também empregada, alguma desmotivação e 

desconfiança em relação à formação (CLAS de Amarante, 2004). 

Segundo o CLAS de Amarante (2004), para se perceber a ligação entre o mercado 

de trabalho e o emprego e desemprego no concelho de Amarante torna-se necessário 
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tomar conhecimento que o “mercado é muito especializado”, uma vez que a oferta de 

emprego está confinada ao sector da construção civil, à metalúrgica, carpintaria, 

comércio e serviços. O número de empresas e sociedades que têm sede no concelho é 

também muito diminuto, o que estreita a oferta de emprego e a fixação da mão-de-obra 

qualificada. 

“No que concerne ao concelho e face ao panorama socioeconómico apresentado, 

urge potenciar os recursos endógenos e exógenos, os quais devem ser articulados e 

enquadrados em políticas de desenvolvimento local, sendo a Rede Social, em 

implementação no concelho, a base dessa articulação” (CLAS de Amarante, 2004:16). 

Como forma de solucionar estes problemas relacionados com o emprego e a 

formação profissional, o CLAS de Amarante (2004) propõe a criação de “novas 

estruturas de emprego”. Então a realização de um estudo sobre o impacto do Terceiro 

Sector na economia do concelho assume-se de grande importância, uma vez que estas 

organizações contribuem de forma positiva para a inserção socioeconómica de grupos 

socialmente vulneráveis, por exemplo, os desempregados, entre outras propostas de 

resolução. 

1.2.3. ACÇÃO SOCIAL E SAÚDE 

De acordo como o CLAS de Amarante (2004), no concelho há um número 

significativo de organizações que dão resposta a variadas situações relacionadas com 

acção social. As Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) têm sofrido um 

crescimento e consolidação, embora a maioria apenas exerça actividades relacionadas 

com as valências combinadas com Segurança Social. No entanto, foram detectados 

alguns problemas - por exemplo grande parte das instituições não sabe identificar quais 

as actividades e as valências desenvolvidas pelas organizações que fornecem apoio 

social, o que poderá de certa forma limitar o campo de actuação e de respostas à própria 

sociedade. “As relações de cooperação interinstitucional são geralmente efectuadas 

com a Segurança Social e a Câmara Municipal” (CLAS de Amarante, 2004:16). 

Embora exista um número significativo de instituições, medidas e programas no 

concelho, “as respostas à comunidade nem sempre são suficientes ou são pouco 

estruturantes, dependem em grande parte de recursos financeiros nacionais e são 
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constrangidas pelo deficiente número de recursos humanos” (CLAS de Amarante, 

2004:17). 

No que diz respeito à saúde, torna-se importante destacar a ausência de médicos 

de família suficientes, bem como a falta de estruturas que consigam resolver os 

problemas relacionados com a toxicodependência, especialmente o alcoolismo.  

Como forma de prevenção em relação a este tipo de comportamentos, bem como 

incentivo para criar formas de vida mais saudáveis entre os jovens e adolescentes o 

CLAS de Amarante (2004) propõe que se conceda apoios para o associativismo em 

áreas relacionadas com o desporto, o ambientalismo, acção sociocultural, entre outras. 

“Neste campo, as associações recreativas, culturais e desportivas têm um papel 

importante a desenvolver” (CLAS de Amarante, 2004:18). 

1.2.4. DESENVOLVIMENTO LOCAL NO CONCELHO 

 O desenvolvimento necessita criar estratégias globalizantes com intervenção 

local. É nesta lógica que a Rede Social
9
 deve ser ponderada, ou seja, como política 

social activa, global, sendo que a sua materialização passa por estimular a comunidade 

local, quer em termos concelhios, como também em termos das freguesias. 

A Rede Social, embora seja um programa de âmbito nacional, assenta numa 

perspectiva territorial de intervenção, uma vez que é “no local que os problemas 

acontecem e é nele que deverão ser encontradas as soluções para os resolver, de forma 

integrada e ajustada às necessidades e aos problemas das famílias, envolvendo todas as 

entidades da comunidade” (CLAS de Amarante, 2004:25). 

Para tornar o desenvolvimento local realizável é essencial que se estabeleçam 

ligações de parceria e cooperação entre instituições e associações locais de forma real e 

“não apenas no papel” (CLAS de Amarante, 2004). 

                                                           
9
 “A Rede Social é um Programa que incentiva os organismos do sector público (serviços 

desconcentrados e autarquias locais), instituições solidárias e outras entidades que trabalham na área 

da acção social, a conjugarem os seus esforços para prevenir, atenuar ou erradicar situações de pobreza 

e exclusão e promover o desenvolvimento social local através de um trabalho em parceria” 

(http://www4.seg-social.pt/rede-social) 
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 “Ao associar pessoas, empresas, instituições públicas, autarquias e associações 

de natureza vária, a parceria permite uma diversidade de sensibilidades, de 

interesses e de saberes capaz de propiciar diagnósticos enriquecidos do 

território, novas associações de ideias, projectos mais maduros, enfim uma 

actuação mais eficaz no sentido do desenvolvimento. Por outro lado, a parceria 

reforça a participação das populações e encontra-se melhor situada para não 

subavaliar a necessidade de desenvolvimento, nem tão pouco defraudar as 

expectativas locais” (Serafim, 1999:7, citado por CLAS de Amarante, 2004). 

1.2.5. EDUCAÇÃO 

GRÁFICO 14 TAXA DE ANALFABETISMO (%)  

FONTE: INE, 2012 

 

O concelho de Amarante tem seguido a evolução moderna da demografia, isto é, 

tem ocorrido uma diminuição da taxa de analfabetismo. Tal indica que existem cada vez 

menos indivíduos excluídas das competências básicas, ou seja, saber ler e escrever, o 

que propicia a sua participação absoluta na comunidade. “O aumento da alfabetização 

da população, é, sem dúvida, uma mais valia para o desenvolvimento local, pois quanto 

mais escolarizada for a população, mais capacitada está para gozar da sua autonomia 

e cidadania efectiva” (CLAS de Amarante, 2004:33). 
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TABELA 13 POPULAÇÃO RESIDENTE COM 15 E MAIS ANOS SEGUNDO OS CENSOS DE 2011 

POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE COMPLETO MAIS ELEVADO 

 

FONTES/ENTIDADES: INE, PORDATA, 2013 

Apesar da diminuição da taxa de analfabetismo, o concelho apresenta ainda um 

expressivo número de população sem qualquer nível de ensino, 6125 indivíduos. 

O nível de escolaridade com um maior número de indivíduos é o básico 1º ciclo 

com 16181 indivíduos, seguindo-se o 3º ciclo com 8652 indivíduos. Os indivíduos 

detentores do 2º ciclo são 6200 e somente 5745 indivíduos têm como habilitações o 

ensino secundário. No que diz respeito ao número total de licenciados, estes são apenas 

4017 indivíduos. 

A escola é uma forma essencial de mudança social através da consciencialização 

e sensibilização da população para a importância de algumas áreas. A escola estimula 

consciências e possibilita a interacção de diversos grupos, o que conduz à aceitação de 

outros valores culturais (CLAS de Amarante, 2004). 

A escola possibilita a criação de consciência cívica e o desenvolvimento da 

valorização das questões culturais, patrimoniais e do ambiente, dimensões essenciais 

num processo de desenvolvimento local. Por outro lado, permite o desenvolvimento de 

um espírito empreendedor e de inovação. Desta forma, “as populações adquirem as 

competências necessárias para se envolverem nos processos de desenvolvimento social 

e económico da região em que estão inseridos” (CLAS de Amarante, 2004:113). 

Então a educação exerce uma função fundamental no desenvolvimento social e 

local, uma vez que possibilita “a construção de um potencial criativo e de 

competências básicas, tornando as pessoas mais esclarecidas e informadas quanto às 

possibilidades de participação dos processos de desenvolvimento do meio envolvente, 
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mas também porque facilita a integração dos indivíduos no mercado de trabalho e/ou 

em qualquer tecido empresarial” (CLAS de Amarante, 2004:113). 
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ANEXO 2  

INVESTIGAÇÃO POR INQUÉRITOS 

Importância dos Inquéritos 

Para recolher informação quantitativa nas ciências sociais, entre outros, o 

método mais largamente utilizado é o inquérito estatístico. Este método de recolha de 

informação pode recair sobre variados assuntos, permitindo recolher a opinião ou 

informação factual, contudo este método passa por efectuar perguntas a um conjunto de 

indivíduos específicos. O inquérito pode ser denominado de duas formas diferentes, se 

as perguntas são feitas por um pesquisador, o inquérito é denominado “entrevista” ou 

“inquérito ministrado por um pesquisador”. Por sua vez se as questões são feitas pela 

leitura do inquirido, o inquérito é designado por “questionário” ou “inquérito auto-

administrado” (Alves, 2006). 

Torna-se importante salientar que elaborar um inquérito é muito mais que fazer 

um questionário. “É um processo com múltiplos passos e em que cada etapa está 

claramente definida – para se ter sucesso deve-se planear cuidadosamente todas estas 

etapas desde a forma de recolha da informação até à apresentação dos resultados” 

(Alves, 2006:4). 

Os inquéritos deverão possuir um conjunto de características que permitirão 

obter uma maior eficiência: clareza, ou seja, os seus objectivos devem ser explícitos; 

facilidade, isto é os inquiridos devem compreender facilmente o teor do inquérito; 

confiança, ou seja, os dados observados devem demonstrar a opinião do inquirido; 

analisado, uma vez que os dados retirados do inquérito devem ser alvo de uma análise 

estatística, de forma a se poder deduzir resultados e tomar decisões e, atempado, ou seja, 

“o tempo entre o seu planeamento e a obtenção de resultados deve ser o menor possível 

para que seja útil à decisão” (Alves, 2006:4). 

O inquérito não é apenas um conjunto de questões, este deve também ser visto 

como um processo. “Quando é correctamente executado obtêm-se dados de boa 

qualidade sobre os quais se pode agir” (Alves, 2006:4). 
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FIGURA 9 ETAPAS DA INVESTIGAÇÃO POR INQUÉRITO 

FONTE: ADAPTADO DE ALVES, 2006 

 

 

  

Planeament
o e desenho 
do inquérito 

•Definir objectivos e hipóteses a testar 

•Determinar orçamento, calendário e recursos 

•Definir a população 

•Determinar dimensão da amostra e técnica amostral a utilizar 

•Escolher método de recolha de dados 

•  Elaborar o questionário Testar o questionário 

Recolha dos 
dados 

•Obter dados “claros”, não enviesados e actualizados 

•Método de recolha atractivo para obter uma boa taxa de resposta 

Acesso aos 
dados 

•Acelerar o processo (métodos automáticos de entrada de dados) 

•Passar dados para o software de análise 

•Compatibilidade entre software de análise e de recolha de dados 

Preparação 
dos dados 

•Examinar os dados 

• Identificar outliers e missing values. Encontrar solução adequada 

•Verificar pressupostos dos métodos de análise 

•Cálculo de variáveis transformadas 

Análise dos 
dados 

•Definir a escala das variáveis 

•Escolher um software analítico 

•Produzir estatísticas descritivas e representações gráficas 

•Construir modelos explicativos 

•Registar análises executadas Interpretar resultados 

Preparação 
do relatório 

final 

•Personalizar quadros e gráficos 

•Tornar relatório simples e de fácil interpretação 

•Preparar apresentação dos resultados em software adequado 

Divulgação 
dos 

resultados 

•Distribuir rapidamente 

•Permitir interacção dos decisores 

•Controlar segurança e confidencialidade 
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ANEXO 3  

INQUÉRITO 
 

TERCEIRO SECTOR E DESENVOLVIMENTO LOCAL EM AMARANTE 

O presente inquérito enquadra-se num projecto de investigação no âmbito da dissertação de 

mestrado em Economia Social da Universidade do Minho. 

Esta dissertação tem como tema: "Impacto do Terceiro Sector no desenvolvimento local e 

social: inquérito à percepção das Associações de Amarante" e tem como principal objectivo 

conhecer a realidade das organizações do Terceiro Sector no concelho de Amarante e qual o seu 

impacto no desenvolvimento local e social. 

Qualquer questão que pretenda colocar não hesite em me contactar através do e-mail: 

joanarib.amt@gmail.com (Joana Ribeiro) 

Agradeço, desde já, a sua preciosa colaboração. 

 

Caracterização da Organização 

1. Designação da organização  

 

 

2. Sede da organização (Indicar freguesia de Amarante) 
 

 

 

3. Tipo principal de organização  

 Associação  

 Associação Mutualista  

 Cooperativa  

 Fundação  

 Misericórdia  

 ONG de Cooperação para o Desenvolvimento  

 IPSS  

4. Ano da criação da organização  

 

5. Actores que incentivaram a criação da organização (Escolha no máximo duas opções) 
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 Grupo de Amigos  

 Pároco  

 População da freguesia  

 Outro:   

6. Âmbito territorial da intervenção da organização  

 Freguesia  

 Concelho ou várias freguesias  

 Distrito  

 Nacional  

7. Em que organismos, de âmbito regional ou nacional, está integrada a 

Instituição?  

 União das Mutualidades  

 União das Misericórdias  

 União das IPSS’s  

 Nenhuma  

 Outro:   

8. Inspiração Axiológica da organização  

 Igreja Católica  

 Igreja Evangélica  

 Igreja Ortodoxa  

 Organização de Natureza Laica  

 Outro:  

9. Têm filiação com outras organizações? (Se sim indique qual(s) a(s) organização(s)) 

 

 

 

 

10. Têm protocolos com outros actores externos? (Se sim indique-os) 

 

 

11. Número total de sócios (ou cooperantes se Cooperativa)?  
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12. Sócios do sexo masculino (Indicar o número) 

 

 

 

13. Número total de beneficiários da organização (Indicar o número aproximado) 

 

 

 

14. Fontes de financiamento da organização (Escolha uma ou mais hipóteses) 

 Utentes/ Beneficiários  

 Autarquia ou Junta de Freguesia  

 Segurança Social  

 Rendimentos de bens próprios  

 Outro:  

Recursos Humanos 

1. Número total de funcionários/ colaboradores  

 

 

1.1. Funcionários do sexo feminino (Indicar o número) 

 

 

1.2. Funcionários com o Ensino Superior (Licenciatura, Mestrado ou 

Doutoramento) (Indicar o número) 

 

 

1.3. Funcionários com habilitações literárias entre o 9º e o 12º ano de 

escolaridade (Indicar o número) 

 

 

1.4. Funcionários com habilitações literárias inferiores ao 9º ano de 

escolaridade (Indicar o número) 
 

 

 

1.5. Pessoal Técnico Superior (Indicar o número) 

  

 

1.6. Pessoal Administrativo (Indicar o número) 

 

 

1.7. Pessoal Auxiliar Indicar o número (Indicar o número) 

 

 

2. Têm colaboradores em regime de voluntariado? Se sim, quantos?  
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2.1. Voluntários com o ensino superior (Indicar o número) 
 

 

2.2. Voluntários com habilitações literárias entre o 9º e o 12º ano de 

escolaridade (Indicar o número) 

 

 

2.3. Voluntários com habilitações literárias inferiores ao 9º ano de 

escolaridade (Indicar o número) 

 

 

2.4. O voluntariado está relacionado com:  

 Dirigentes  

 Tarefas técnicas  

 Tarefas indiferenciadas  

Instalações e equipamentos 

1.  Instalações onde exerce a actividade  

 Próprias  

 Arrendadas  

 Cedidas gratuitamente  

2. Transporte  

 Próprio  

 Alugado  

 Cedido gratuitamente  

 Nenhum  

3. Espaços físicos da organização (Assinale quais os que existem na organização) 

 Sala de Espectáculos  

 Sala de Reunião  

 Espaços Verdes ao Ar livre  

 Sala de Ginástica  

 Polidesportivo  

 Piscina  
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 Sala de Fisioterapia/Reabilitação  

 Parque Infantil  

 Outro:  

 

Valências e actividades da organização 

1. Infância (Indique a(s) actividade(s) da organização) 

 Creche  

 Pré-escolar  

 Casas de acolhimento temporário  

 Apoio Psico-Pedagógico  

 Actividades Desportivas  

 Expressão Musical  

 Expressão Plástica  

 Expressão Dramática  

 Nenhuma  

 Outro:   

2. Adolescência e juventude (Indique a(s) actividade(s) da organização) 

 ATL – 2º Ciclo  

 Apoio Psico-Pedagógico  

 Actividades Desportivas  

 Expressão Musical  

 Expressão Plástica  

 Expressão Dramática  

 Nenhuma  

 Outro:  

3. Adultos (Indique a(s) actividade(s) da organização) 

 Expressão Musical  

 Expressão Dramática  

 Actividades Desportivas  
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 Centro de Convívio  

 Nenhuma  

 Outro:  

4. Terceira idade (Indique a(s) actividade(s) da organização) 

 Centro de Dia  

 Lar  

 Centro de Convívio  

 Serviços de Apoio Domiciliário  

 Cuidados Continuados de Saúde  

 Fisioterapia  

 Apoio Psicológico  

 Actividades Físicas  

 Actividades Culturais  

 Nenhuma  

 Outro:  

5. Apoio à Deficiência (Indique a(s) actividade(s) da organização) 

 Formação Profissional  

 Centro de Actividades Ocupacionais  

 Lar  

 Centro de Convívio  

 Serviços de Apoio Domiciliário  

 Emprego protegido  

 Nenhuma  

 Outro:  

6. Outros Serviços de Apoio Social (Indique a(s) actividade(s) da organização) 

 Refeitório Social  

 Apoio a Sem-abrigo  

 Apoio a Toxicodependentes  

 Apoio a ex-reclusos  

 Nenhuma  
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 Outro:  

 

Perspectivas de desenvolvimento local na zona de intervenção da 

organização 

1.  Principais debilidades/problemas da zona de intervenção (Escolha apenas as 3 

principais) 

 Alcoolismo  

 Analfabetismo  

 Desemprego  

 Envelhecimento da população  

 Falta de habitação  

 Marginalidade/ Delinquência  

 Crianças/Jovens em Risco  

 Pobreza  

 Prostituição  

 Habitação degradada  

 Baixos Níveis de Instrução  

 Carência de Redes Viárias  

 Rede de Transportes Deficitária  

 Desertificação  

 Carência de determinados serviços/equipamentos  

 Ambiente  

 Infra-estruturas (por exemplo água e saneamento)  

 Outro:  

 

2. O que poderá ser feito para se minimizar esses problemas? (Escolha no máximo duas 

opções) 

 Incentivar a criação de emprego  

 Aumentar os apoios sociais  

 Apostar na alfabetização  

 Medidas de incentivo à maternidade  

 Apoio à terceira idade  
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 Outro:  

3. Que medidas estão a ser adoptadas, com vista a uma melhor correspondência 

entre a oferta de respostas/apoios sociais e as novas necessidades sociais da 

população?  

 Reforço da oferta actual  

 Diversificação da oferta  

 Reforço do voluntariado  

 Parcerias/protocolos com outras Instituições  

 Encaminhamento para outras instituições  

 Captação de mais apoios  

 Não é possível fazer mais, nem melhor  

 Outro:   

 

4. Principais potencialidades do concelho de Amarante Escolha no máximo duas 

opções 

 Turismo  

 Agricultura  

 Industria  

 Proximidade com a área metropolitana do Porto  

 Outro:  

5. Como considera a importância do Emprego do 3º Sector no total do emprego em 

Amarante?  

 Nada Importante  

 Pouco Importante  

 Importante  

 Muito Importante  

6. Qual a evolução do Emprego do 3º Sector em Amarante nos últimos 10 anos?  

 Tem aumentado  

 Tem estabilizado  

 Tem diminuído 
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7. Que implicações tem o Emprego do 3º Sector em Amarante para a economia da 

localidade?  

 

 

 

Observações (Utilize este espaço para tecer as considerações que achar pertinentes) 

 

 

Pretende os resultados do estudo? Se sim deixe o seu e-mail 

 

Obrigada pela sua colaboração 
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ANEXO 4 

LISTAGEM DAS ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO 

SECTOR NO CONCELHO DE AMARANTE 

1. Águas Bravas Clube 

2. Amarante Futebol Clube 

3. Amarante Golf Clube 

4. Associação C.D.R de Ansiães 

5. Associação Cultural e Desportiva “Águia do Marão” 

6. Associação Cultural e Desportiva da Madalena 

7. Associação Cultural e Recreativa “Os Amigos das Azenhas” 

8. Associação da Tuna de S. Faustino de Fridão 

9. Associação de Beneficência de Vila Meã   

10. Associação de Caça e Pesca do Marão 

11. Associação de Vila Garcia 

12. Associação Desportiva de Amarante (ADA) 

13. Associação Desportiva de Freixo de Cima 

14. Associação Desportiva de Fridão 

15. Associação Desportiva de Lufrei 

16. Associação Desportiva de Vila Chã do Marão 

17. Associação Desportiva, Recreativa e Cultural Estradinha F. Clube 

18. Património dos Pobres da Freguesia de S. Gonçalo 

19. Rancho Folclórico de S. Simão 

20. Rancho Folclórico de Salvador do Monte 

21. Rancho Folclórico de Sta. Cruz de Vila Meã 

22. Rancho Folclórico de Vilarinho – Vila Caiz 

23. Sport Clube Salvadorense 

24. União Desportiva e Cultural de Gondar 

25. “Amar Ôlo” – Associação para o Desenvolvimento Rural e Protecção do 

Rio Ôlo 

26. ADESCO – Associação para o Desenvolvimento Comunitário 

27. Associação “A Terra dos Homens” 

28. Associação de Desenvolvimento da Serra do Marão 

29. Associação de Solidariedade Social de Gondar “O Bem-estar” 

30. Associação Desportiva e Cénica de Ôlo 
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31. Associação Divulgadora da Vida e Obra de Teixeira de Pascoaes 

32. Associação dos Amigos de António Nobre (ANTO) 

33. Associação Emília da Conceição Babo 

34. Associação Empresarial de Vila Meã 

35. Associação Humanitária de Santiago 

36. Associação Humanitária Habitat 

37. Associação Norte Cultural Orquestra do Norte 

38. Associação Portuguesa de Deficientes de Amarante 

39. Associação Progredir 

40. Associação Rancho da Casa do Povo de Figueiró 

41. Associação Recreativa de Padronelo (ARPA) 

42. Associação Recreativa e Cultural Aboinense (ARCA) 

43. Associação Recreativa e Cultural de Gatão 

44. Associação Recreativa e Cultural dos Jovens de Gondar 

45. Atlético Clube de Vila Meã 

46. Aventura Marão Clube 

47. Banda de S. Martinho de Mancelos 

48. Banda Musical de Amarante 

49. Casa do Povo de Telões 

50. Centro Columbófilo da Serrinha 

51. Centro Columbófilo de Amarante 

52. Centro Columbófilo de Vila Meã 

53. Centro Cultural de Amarante 

54. Centro Cultural e Recreativo de Bustelo 

55. Centro Cultural e Recreativo de Fregim “Os malteses de Fregim” 

56. Centro Cultural e Recreativo de S. Simão 

57. Centro Cultural e Recreativo de Sanche 

58. Centro Social de Jazente 

59. Centro Social de Vale Santa Natália 

60. Centro Social e Cultural da Paróquia do Divino Salvador de Real 

61. Cercimarante (Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças 

Inadaptadas) 

62. Cineclube de Amarante 

63. CLAP – Centro Local de Animação e Promoção Rural 

64. Clube Automóvel de Amarante 

65. Clube de Caça e Pesca de Vila Meã 

66. Clube de Caçadores de Amarante 

67. Clube de Pesca de Amarante 

68. Clube Desportivo de Jazente 

69. Clube Desportivo de Louredo 
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70. Colégio de S. Gonçalo 

71. Conferência S. V. Paulo 

72. Cooperativa de Solidariedade Social “Sonho de Vida” 

73. Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento N.º 448 

74. Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento N.º 925 

75. Equação - Cooperativa de Comércio Justo CRL  

76. Federação das Associações Desportivas de Amarante (FADA) 

77. Futebol Clube de Murgido 

78. Grupo Cultural e Desportivo de Vila Caiz 

79. Grupo de Cantares e Danças de Sta. Cruz de Riba Tâmega 

80. Grupo de Jovens “Pedras Vivas” 

81. Grupo Desportivo de Cepelos 

82. Grupo Desportivo e Cultural “Campofeirense” 

83. Grupo Desportivo e Cultural “Estrelas da paz” 

84. Grupo Desportivo e Recreativo de Travanca 

85. Grupo Recreativo e Cultural “Os amigos do folclore” 

86. Infantário Creche “O Miúdo” 

87. Liga dos Amigos do Hospital de Amarante 

88. Mancelos Futebol Clube 

89. Núcleo da Cruz Vermelha Portuguesa 

90. Patronato da Sagrada Família de Telões 

91. Racing Motor Clube de Aboim 

92. Rancho Folclórico da Casa do Povo de Louredo e Fregim 

93. Rancho Folclórico de Carneiro 

94. Rancho Folclórico de S. Martinho de Mancelos 

95. Santa Casa da Misericórdia de Amarante 

96. Sentido Único – Associação para Amarante Sem Drogas 

97. Tuna de S. Paio de Ansiães 

98. União Cultural e Desportiva de Moure 

99. União Desportiva da Lomba 

100. União Desportiva e Cultura de Várzea 
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ANEXO 5 

TESTES DE INDEPENDÊNCIA EM SPSS 

TABELA 14 TESTE DE INDEPENDÊNCIA ENTRE A IMPORTÂNCIA ATRIBUÍDA AO TERCEIRO 

SECTOR E O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS (CHI-SQUARE TEST)  

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,424
a
 9 ,593 ,644 

Likelihood Ratio 9,724 9 ,373 ,548 

Fisher's Exact Test 7,250   ,646 

N of Valid Cases 28    

a. 14 cells (87,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,21. 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

 

A tabela anterior (Tabela 12) diz respeito ao teste de independência entre as 

variáveis “importância atribuída ao Terceiro Sector” e “número de funcionários”. Então 

este teste mostra que para um nível de significância de 0,05 existem evidências 

estatísticas para se afirmar que as variáveis em análise não estão relacionadas (p-value 

=0,644 ou 0,646 no Teste Exacto de Fisher, mais apropriado dada a nota de rodapé da 

tabela), isto é a importância atribuída ao Terceiro Sector pelos respondentes não se 

associa ao número de funcionários.  

TABELA 15 TESTE DE INDEPENDÊNCIA ENTRE A IMPORTÂNCIA ATRIBUÍDA AO TERCEIRO 

SECTOR E O NÚMERO DE TÉCNICOS SUPERIORES (CHI-SQUARE TEST)  

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,392
a
 3 ,708 ,852 

Likelihood Ratio 1,935 3 ,586 ,852 

Fisher's Exact Test 1,362   1,000 

N of Valid Cases 28    

a. 6 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,21. 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

Para se tomar conhecimento se a importância atribuída ao Terceiro Sector e o 

número de Técnicos Superiores são independentes, ou seja, se estão relacionados 
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utilizamos também o teste de independência no SPSS. Este mostra que para um nível de 

significância de 0,05 existem evidências estatísticas para se afirmar que as variáveis em 

análise não estão relacionadas (p-value =0,852 ou 1,000 no Teste Exacto de Fisher, 

mais apropriado dada a nota de rodapé da tabela), isto é a importância atribuída ao 

Terceiro Sector pelos respondentes não se associa ao número de Técnicos Superiores.  

 

TABELA 16 TESTE DE INDEPENDÊNCIA ENTRE A IMPORTÂNCIA ATRIBUÍDA AO TERCEIRO 

SECTOR E O NÚMERO DE COLABORADORES EM REGIME DE VOLUNTARIADO (CHI-SQUARE 

TEST)  

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,797
a
 6 ,704 ,763 

Likelihood Ratio 4,859 6 ,562 ,727 

Fisher's Exact Test 3,423   ,866 

N of Valid Cases 28    

a. 10 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,21. 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

Com recurso ao SPSS procurou-se saber através do teste de independência se a 

importância atribuída ao Terceiro Sector e o número de colaboradores em regime de 

voluntariado estavam relacionados. Então para um nível de significância de 0,05 

existem evidências estatísticas para se afirmar que as variáveis não estão relacionadas 

(p-value =0,763 ou 0,866 no Teste Exacto de Fisher, mais apropriado dada a nota de 

rodapé da tabela), isto é a importância atribuída ao Terceiro Sector pelos respondentes 

não se associa ao número de colaboradores em regime de voluntariado.  
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TABELA 17 TESTE DE INDEPENDÊNCIA ENTRE A IMPORTÂNCIA ATRIBUÍDA AO TERCEIRO 

SECTOR E O NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS DA ORGANIZAÇÃO (CHI-SQUARE TEST)  

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,333
a
 3 ,228 ,223 

Likelihood Ratio 4,845 3 ,184 ,223 

Fisher's Exact Test 4,136   ,223 

N of Valid Cases 27    

a. 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,48. 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

Tendo em vista o objectivo de se verificar se a importância que as organizações 

que responderam ao inquérito atribuíram ao Terceiro Sector influencia o número de 

beneficiários da organização realizou-se o teste de independência com recurso ao SPSS 

que revelou que não existe relação entre estas duas características para um nível de 

significância de 0,05, uma vez que o p-value assume um valor igual a 0,223 ou 0,223 no 

Teste Exacto de Fisher, mais apropriado dada a nota de rodapé da tabela. 

TABELA 18 TESTE DE INDEPENDÊNCIA ENTRE A EVOLUÇÃO ATRIBUÍDA AO TERCEIRO 

SECTOR NOS ÚLTIMOS 10 ANOS E O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS (CHI-SQUARE TEST)  

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 9,400
a
 9 ,401 ,422 

Likelihood Ratio 11,210 9 ,262 ,445 

Fisher's Exact Test 7,626   ,566 

N of Valid Cases 28    

a. 15 cells (93,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,43. 

 FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

A tabela anterior (Tabela 16) diz respeito ao teste de independência efectuado 

em SPSS às variáveis “evolução atribuída ao Terceiro Sector” e “número de 

funcionários”. Então para um nível de significância de 0,05 existem evidências 

estatísticas para se afirmar que as duas variáveis não estão relacionadas (p-value = 

0,422 ou 0,566 no Teste Exacto de Fisher, mais apropriado dada a nota de rodapé da 

tabela), isto é a evolução atribuída ao Terceiro Sector não influência o número de 

funcionários.  
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TABELA 19 TESTE DE INDEPENDÊNCIA ENTRE A IMPORTÂNCIA ATRIBUÍDA AO TERCEIRO 

SECTOR E O NÚMERO DE TÉCNICOS SUPERIORES (CHI-SQUARE TEST)  

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,840
a
 3 ,049 ,096 

Likelihood Ratio 6,318 3 ,097 ,133 

Fisher's Exact Test 4,983   ,133 

N of Valid Cases 28    

a. 6 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,43. 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

 

Com recurso ao SPSS procurou-se também saber através do teste de 

independência se a evolução atribuída ao Terceiro Sector e o número de Técnicos 

Superiores estão relacionados. Então este revela que para um nível de significância de 

0,05 existem evidências estatísticas para se afirmar que as variáveis em análise não 

estão relacionadas (p-value =0,096 ou 0,133 no Teste Exacto de Fisher, mais apropriado 

dada a nota de rodapé da tabela), ou seja a evolução atribuída ao Terceiro Sector não 

está associada ao número de Técnicos Superiores, isto é são independentes.  

TABELA 20 TESTE DE INDEPENDÊNCIA ENTRE A IMPORTÂNCIA ATRIBUÍDA AO TERCEIRO 

SECTOR E O NÚMERO DE COLABORADORES EM REGIME DE VOLUNTARIADO (CHI-SQUARE 

TEST)  

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,456
a
 6 ,487 ,508 

Likelihood Ratio 5,388 6 ,495 ,662 

Fisher's Exact Test 4,363   ,678 

N of Valid Cases 28    

a. 10 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,43. 

 FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

 

Relativamente à evolução atribuída ao Terceiro Sector nos últimos 10 anos e ao 

número de colaboradores em regime de voluntariado, através da aplicação do teste de 

independência no SPSS e para um nível de significância de 0,05 podemos referir que 

não existem evidências estatísticas que permitam afirmar que existe relação entre as 

duas características referidas anteriormente (p-value = 0,508 ou 0,678 no Teste Exacto 
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de Fisher, mais apropriado dada a nota de rodapé da tabela), ou seja, a evolução 

atribuída ao Terceiro Sector nos últimos 10 anos não se associa ao número de 

colaboradores em regime de voluntariado.  

TABELA 21 TESTE DE INDEPENDÊNCIA ENTRE A IMPORTÂNCIA ATRIBUÍDA AO TERCEIRO 

SECTOR E O NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS (CHI-SQUARE TEST)  

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,047
a
 3 ,168 ,204 

Likelihood Ratio 6,632 3 ,085 ,181 

Fisher's Exact Test 4,785   ,204 

N of Valid Cases 27    

a. 6 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,93. 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

Com o objectivo de se verificar se a evolução atribuída ao Terceiro Sector e o 

número de beneficiários estão relacionados utilizamos o teste de independência. Então 

para um nível de significância de 0,05 existem evidências estatísticas para se afirmar 

que as duas variáveis não estão relacionadas (p-value = 0,204 ou 0,204 no Teste Exacto 

de Fisher, mais apropriado dada a nota de rodapé da tabela), isto é a evolução atribuída 

ao Terceiro Sector não influência o número de beneficiários.  
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